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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Editorial Dan Popoviciu Doamne, cât suntem de comunişti!

De ce este Reşi şţa coda ă

1. Citesc pe facebookul prietenului meu Mihai T. Ioan,
cum îl face un individ cu ou şi cu o

şul de gunoi obiceiuri, prietenii, convie

şi am crescut
pe aici, prin zona asta care num

şte la toate col

ştem de
peste zece ani şi felul în care ne apel

şte nemernici de na şti care
decreteaz

şi c
şte etnia lui

Matei Corvin.
Am scris, cred c

şti care s
şi dezavantaje am

avea noi ca na

şii s şi doreasc

şii. Am fost
catalogat drept KGB-ist!

Observ în ultimii ani o aplecare înspre o negare
aprioric şi, mai mult,
nevoia de a înjura la modul suburban pe cei care înc şi
permit s

şi de
multe ori f

şadar, v ştii ne-au injectat doctrina în
vene sau,într-adev

ţet pentru c
ţean român de etnie

maghiar
ţuiri ce

se petrec de atât de mulţi ani în acest loc binecuvântat de
Dumnezeu, Banat? Cei care ne-am n

ţa de origine, cred c ţi.
Scânteia de scandal ne pânde ţurile. I-am
scris lui Mihai c

ţiile interumane ci, doar
c ţionali

ţ
ţenii de rând, avem nevoie de speciali

ţiul public, ce avantaje
ţie din exploatarea acestora. E mai mare

r
ţar

ţ

ţi alegi
aceast ţi vor fi de acord
cu spusele tale. F ţ

ţi pentru a
r ţumesc!” celui care ne pune cizma
pe gât?

ă a folosit
apelativul „bozgore” vizavi de un cetă

ă. Chiar ne-am sălbăticit în halul în care să putem
arunca la co

ăscut
ără aproape 20 de etnii fără

să se înregistreze nici măcar un incident provocat de
diferen ă nu putem rămâne indiferen

ă am un prieten căruia îmi este greu să-i
spun instantaneu pe nume, pentru că îl apelez cu
„bozgore”. Tatălui său îi spun „ungure”. Ne cunoa

ăm nu poate da la o
parte respectul ce ni-l purtăm reciproc. Nu cred că

supărările se pot transpune în rela
ă pot fi induse de ni

ă că românul vrea să-i gâtul ungurului pentru că
ne va căra la pachet Ardealul în Ungaria ă ungurul vrea
să-i ia gâtul românului pentru că nu recunoa

ă săptămâna trecută, un editorial pe
tema exploatării resurselor minerale ale ării. Spuneam că
noi, cetă ă
ne explice în spa

ăul, e mai mare binele? Deasemenea, scriam că este
absolut logic ca ru ă nu î ă o ă vecină ca
România, cât mai aproape de o relativă independen ă
energetică. Adaug acum, că nu numai ru

ă a oricărei expuneri a unei opinii
ă î

ă aibă un punct de vedere pe teme de interes
public. Deranjantă nu este opinia negativă asupra celor
exprimate de individ, pentru că în momentul în care î

ă meserie ai fi un idiot să crezi că to
ără de nicio speran ă de bine este modul

în care este exprimat dezacordul: coleric, injurios
ără de niciun argument logic împotriva celor

scrise de autor.
A ă întreb, comuni

ăr, suntem structura
ăspunde doar cu „mul

2.

3.

În procesul de dezvoltare şi de rearanjare a centrelor economice pe
harta României, pare c şi şi jude ş-Severin, dup

şi „Banatul de Munte”.
Condi

şi, mai ales, cadrul concuren

şoara şi jude ş, au
cunoscut o dezvoltare nemaiîntâlnit

şi noi nu
avem? Mai întâi au credibilitate. Timişoara era cotat ca un oraş „altfel”
decât restul României, un fel de „o

şoreni şi timişeni. Nu putem spune
asta despre reşi şi c şeni. Deşi tradi

şi Renkul şi-a
retras afacerile din Reşi

şi şi Caraş-Severinul) n-a profitat mai deloc de popula
şte înc

şoara a fost „invadat ştie c
şi nu stau acolo unde cadrul

concuren
şi ai oraşului, pentru a le ob

ştiu ce organiza
şa-i? Doar pentru atâta lucru s

şi, principiile nu se
tranzac

şeza

şi şi jude

şi şi ar putea cu eforturi comparabile destul de
mici s şoseaua spre Timişoara trece prin Bocşa,
aproape 10 km de restric şi

şi Govândar - via Mociur - pare greu de realizat. Am
sc şi de celebrul tramvai reşi

şoara şi-a reabilitat întreaga cale de rulare a tramvaiului, pe bani
europeni. Noi decât s şi „verde”, mai
bine desfiin

şi de la Uniunea European
şi chiar s

şi şi al jude ş-Severin este
destul de mare, în raport cu ce s-a investit şi cât mai trebuie investit.
Creditele, în principal, trebuiau angajate pentru contribu

şa raportul investi
şi şi al jude

şi are „cei mai mul

şi neprietenoas

şi Germania. Apoi banii se întorc în visteria bugetelor
locale şi na şi a politicienilor noştri. Ei doar
trebuie s

şi de emigran şte contribu
şi de la mitici (sic!), c

şa po şc
ş.

Speran

şanse este ca regionalizarea s

şi chiar mai mult decât atât.
Altfel poten

ştia au
şanse mici s

şi se va alege praful de întregul Banat.
(Asem

ă Re ă anul
1989, avansează precum racul. Diagnosticul acestei involu

ă dorim schimbarea acestei stări de fapt. Numai
ac

ă identificăm care sunt cauzele declinului social-
economic din acest areal denumit

ării unei zone sunt: capitalul, for
ă, infrastructura

ă calificată cu care ne
mândrim cu orice ocazie? S-ar zice că da, oameni califica ă se mai
găsesc în această zonă cu tradi ă. Dar principala resursă,
capitalul, întârzie să apară, chiar dacă a trecut destulă vreme de la
abandonarea socialismului. În acest timp, Timi

ă, când România era închisă
investi ăine, acolo se investea constant. Ce au ei

ă două sisteme”. Investitorii au
avut de la început încredere în timi

ără
ă anul 1989, încet, încet, chiar

ă de pia ă sau de încredere?
Re

ă care a locuit sau mai locuie ă în acest spa

ă” de investitori germani. Se ă
investitorii germani nu dau mită. Ei nu vin

ă pe „prietenii”. Nu le place să facă anticameră
la mai marii jude ăvoin
ă intre în nu

ă
ocolească investitorii aceste meleaguri de poveste?! Da, acestea sunt
motive serioase pentru oameni serio

ă.
Lipsa unui proiect serios de dezvoltare care să includă

infrastructura rutieră, în principal, este un alt impediment major al
investi ă distan

ătre lumea civilizată, cât mai aproape de frontierele vestice.
Dacă Re ă
satisfacă nevoile acestui secol, altfel s-ar prezenta situa

ă, de
ă o construiască, iar

ăcar nu este
în fază de proiect. Multă apă trebuie să treacă pe Bârzava până se va
construi o astfel de centură. Chiar lucruri simple, de pildă legătura
dintre Centru

ăpat chiar

ă investim într-o formulă ieftină
ăm acest mijloc de transport.Aveam nevoie de aproximativ

10 milioane euro, care puteau fi atra ă, ca să
refacem calea de rulare a tramvaiului ă-i schimbăm traseul
acolo unde ar fi fost necesar.

Gradul de îndatorare al Re

ă participarea noastră va fi un efort prea mare, indiferent de
procentul pe care trebuie să-l acoperim din fonduri proprii. Am ajuns în
situa ă o institu

ă mândrie
declarativă este o mega-abera ă.

În fine, poate că vă pune
ă ă. Simplu, ne bazăm pe consum.

Locurile de muncă care nu se regăsesc aici sunt suplinite de cele din
Austria, Italia

ă aibă imagina

ă mereu suntem în căr
ă. A ă controlezi tot ce mi ă în acest jude

ări, care să vină de la noi, sunt aproape
inexistente. Ritmul de dezvoltare nu poate să acopere „timpul de
adormire” decât printr-o infuzie consistentă de capital. Una dintre

ă ne aducă administrativ în Banatul
istoric. Dacă se va reface Banatul pe vechea grani ă, nu pe năzuin

ă nu scape
ciolanul din mână. În condi

ă conducă întregul Banat. Dar prin aducerea altor jude
ă de bucate, pot ajunge iar în frunte ca animălu

ă vor fi în frunte,
nimic nu-i va putea clinti

ănarea cu realitatea este pur întâmplătoare.)

ţa ţul Cara
ţii este

imperios necesar, dac
ţionând asupra cauzei putem genera un efect pozitiv. Dar pentru

asta întâi trebuie s

ţiile generale ale dezvolt ţa de
munc ţial corect. Dintre
acestea ne putem baza doar pe forţa de munc

ţi înc
ţie industrial

ţul Timi

ţiilor str

ţar

ţeni ţional nemţii au investit în
Banatul de Munte, dup

ţa. Lips ţ
ţa ( ţia

german ţiu geografic,
decât cultural. La aceasta se reduc relaţiile cu etnicii germani. În
schimb Timi

ţial se bazeaz
ţului ţine „bun ţa”. Nici

s ţii oculte pentru a beneficia de protecţia
„fraţilor”. Este greu de înţeles, a

ţioneaz

ţiilor. Suntem a ţi puţin în dos, oamenii prefer ţe
scurte c

ţa ţul nostru ar avea reţele de drumuri care s
ţia investiţiilor.

Re ţa nu are centur

ţii rutiere. Centura Re ţei nici m

ţean, care mai mult ne încurca.
Timi

ţ

ţei ţului Cara

ţia la proiecte
europene. Numai a ţiilor era cât de cât corect, din
punct de vedere al resurselor, bugetul Re ţei ţului este destul
de subţire. Astfel vom fi în cerc vicios: nu vom primi bani europeni

pentru c

ţia în care „ne mândrim” c ţie de stat „este cel mai mare
investitor” ţi angajaţi”. Trist. Aceast

ţie de inteligenţ
ţi întrebarea cum putem rezista într-o lume

atât de sumbr

ţionale, la dispoziţia baronilor
ţie, atâta tot. Am devenit un judeţ dominat de

pensionari ţi, în ce prive ţia la resursele
bugetului . Mai primim ţi, sau
poate de mila noastr ţi s ţ
coda

ţele unei schimb

ţ ţele
baronilor locali, vom redeveni ce-am fost

ţii vor conserva deprinderile orientale ca s
ţiile refacerii Banatului istoric, ace

ţe la
masa plin ţul acela care
moare foarte greu, din proverbul românesc. Iar dac

Vlada Vişatovici
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Având în vedere recentul eveniment în urma c
-
-

-

.

-

-

ăruia a fost
avariat blocul situat pe Aleea Vlădeasa nr. 1, Primăria Munici
piului Re ătre Asocia

ărâre privind reglementarea unor măsuri în domeniul
utilizării ării, în condi ă, a instala

ădiri civile,
industriale ări din intravilan

ătoarelor prevederi
montarea obligatorie a detectoarelor automate de gaze la

toate imobilele care au geam PVC (în prezent, montarea
acestor detectoare este obligatorie doar la instala

ătre un cadru
tehnic atestatANRE;

instalarea aparatelor de utilizare cu sisteme automate de
siguran ă;

efectuarea lucrărilor la instala ătre
firme autorizate deANRE;

men
ă

ă în mass-media,
ă

ă a gazelor naturale.

semafoare triple
semafoare duble treceri de pietoni
semafoare de prim vehicul
semafoare numărător-contoare de timp pentru autovehi

cule
ăgeată intermitentă verde (pt liber dreapta).

Toate semafoarele din municipiu vor fi înlocuite, în func
ări

ă etapă, începând de joi, 7 noiembrie 2013, va fi
modernizată intersec ă „Victoria” de pe
Bulevardul Republicii, prin înlocuirea tuturor corpurilor de
semafor ărător-contoare
de timp pentru autovehicule

ă. Prin amplasarea
semafoarelor se va îmbunătă ă atât pentru
pietoni cât ătorii auto. Finan

ă prin Hotărârea Consiliului Local numărul 118/2013,
valoarea achizi

ă una dintre principalele preocupări ale
municipiului Re ă la
întocmirea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului
Re

ăriei Municipiului Re
ă

ă a strategiei, la care au fost invita ă
participe agen

ăsit ăsesc în
continuare pe site-ul primăriei: www.primaria-resita.ro, unde
poate fi completat un chestionar de consultare publică. Cu
această ocazie, invităm persoanele fizice sau juridice,
interesate de acest subiect, să contribuie cu sugestii

ărul 0255 215 314.

şi şi c

şi exploat

şi din alte amenaj şi extravilan.
Pentru sporirea siguran

şi între
şurilor de fum;

informarea constant şcoli, institu
ştientizarea cet

şi pietoni
semafoare s

şi de condi

şi suplimentarea cu semafoare num
şi pietoni. Programul de montare

a semafoarelor va fi corelat şi cu programul de montare a
instala

şi pentru conduc

şi

şi
şi

şurat ateliere de lucru, în cadrul campaniei de
dezbatere public

şi se g

şi date
concrete prin e-mail, la adresa: proiecte@primariaresita.ro,
sau prin fax, la num

ţa a întreprins demersuri ţia Munici
piilor din România prin care se propune iniţierea unui proiect
de hot

ţii de siguranţ ţiilor
interioare de alimentare cu gaze naturale din cl

ţei în utilizarea gazelor, s-a propus
luarea în considerare a urm

ţiile noi), pe
baza proiectului existent, doar prin avizarea de c

ţ
ţiile de gaz doar de c

ţinerea ţinerea orificiilor de ventilaţie gaze arse
cur ţarea co

ţii
pentru con ţenilor asupra potenţialelor
pericole cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de utilizare
corect

ţie
de programul de lucr ţiile meteorologice.

Într-o prim
ţia semaforizat

ţiilor pentru iluminatul festiv de iarn
ţi cadrul de siguranţ

ţarea a fost
aprobat

ţiei fiind de aproximativ 100.000 de lei.

Perioada de programare a fondurilor nerambursabile
2014-2020 reprezint

ţa. Din acest motiv, în prezent se lucreaz

ţa 2014-2020.
În luna octombrie, la sediul Prim ţa s-

au desf
ţi s

ţi economici, persoane interesate, ONG-uri,
instituţii publice. Informaţii s-au g

Şedinţa Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a
avut loc în data de 30 octombrie 2013, la sediul Primăriei
Municipiului Reşiţa.

Pe ordinea de zi au figurat şapte puncte. Unul dintre aces
tea s-a referit la situaţia operatorului de termoficare - S.C.
CET 2010 Reşiţa - precum şi la declararea de forţă majoră la
punctul termic 22, în conformitate cu legile existente.Având în
vedere că societatea CET 2010 Reşiţa se află în procedură de
insolvenţă, a fost luată în discuţie încredinţarea serviciului de
termoficare către un alt operator, dacă programul de
reorganizare a societăţii nu va fi aprobat.Atribuirea serviciului
va fi stabilită prin hotărâre de Consiliu Local.

Un alt punct de pe ordinea de zi l-a constituit planul de
măsuri pentru perioada sezonului rece 2013-2014 al
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Liviu
Gârtoi, a precizat că pentru această iarnă sunt disponibile
pentru intervenţii 124 de persoane. În ceea ce priveşte
dotările tehnice, Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul de Iluminat Public şi
Deszăpezire - dispune de 6 autocamioane cu lamă şi
răspânditor, 1 maşină cu lamă şi răspândire manuală, 5
tractoare cu plug, 2 maşini cu răspândire manuală şi 3
încărcătoare frontale. Materialele antiderapante, aflate pe
stoc, sunt: nisip (1200 de tone) şi sare (250 de tone), iar dacă
va fi necesar, cantităţile vor fi suplimentate.

Având în vedere durata de utilizare a semafoarelor
amplasate la nivelul municipiului, Prim ţa
a achiziţionat 176 de semafoare noi. Angajaţii “Direcţiei
pentru Întreţinerea

ăria Municipiului Re

ăpezire” vor monta
următoarele tipuri de semafoare

şi

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local - Serviciul de Iluminat Public şi Desz

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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Pentru a se deslusi intelesul corect al unor astfel de
clauze contractuale, care nu releva un inteles clar,
transant, este necesara interpretarea acestora. Insa,
trebuie avut in vedere faptul ca interpretarea clauzelor
neclare dintr-un contract nu se face dupa bunul plac al
fiecaruia, ci este supusa unui set de reguli precise.

Iata care sunt regulile care trebuie respectate la
interpretarea contractelor:

Clauzele se interpreteaza dupa vointa concordanta
a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor. Altfel
spus, cand un anumit cuvant, o expresie sau o clauza
dintr-un contract poate avea mai multe intelesuri, se
acorda prioritate intelesului care este conform cu vointa
partilor, asa cum aceasta rezulta din contract sau din alte
circumstante relevante, cum ar fi, spre exemplu, scopul
contractului, negocierile purtate de parti, practicile
statornicite intre acestea si comportamentul lor ulterior
incheierii contractului.

Clauzele se interpreteaza sistematic, adica, unele
prin altele, dand fiecareia intelesul ce rezulta din
ansamblul contractului. Cu alte cuvinte, cand facem
interpretarea unei clauze dintr-un anume contract, nu
putem izola/disocia clauza respectiva de contextul in
care a fost plasata, adica de intreg ansamblul contractual
si sensul logic al efectelor care se desprind din acest
ansamblu, dimpotriva, trebuie sa ne raportam la acestea.

Clauzele care pot avea mai multe intelesuri se
interpreteaza in sensul care se potriveste cel mai bine
naturii si obiectului contractului, ceea ce inseamna de
fapt tot o aplicare a principiului interpretarii sistematice a
clauzelor, adica prin raportare la contractul respectiv in
sine (intrucat fac parte din acesta) si nu ca si cum ar fi
niste formulari izolate, rupte de un context.

Clauzele se interpreteaza in sensul in care pot
produce efecte, iar nu in acela in care nu ar putea
produce niciunul, adica este important ca interpretarea
data clauzelor unui contract sa poata conduce la un efect
logic, pertinent si coerent si nu sa genereze anomalii.

Clauzele unui contract se interpreteaza tinandu-se
cont de faptul ca respectivul contract nu cuprinde decat
lucrul asupra caruia partile si-au propus a contracta,
oricat de generali ar fi termenii folositi. Cu alte cuvinte,
chiar daca formularea aleasa de parti pentru descrierea
continutului contractului este una mai larga, analiza si
interpretarea contractului trebuie sa se raporteze
intotdeauna la obiectul concret in privinta caruia partile
au incheiat intelegerea contractuala.

Clauzele destinate sa exemplifice sau sa inlature
orice indoiala asupra aplicarii contractului la un caz
particular nu ii restrang aplicarea in alte cazuri care nu au
fost expres prevazute. Astfel, se intalnesc adesea in
contracte formulari de genul „pentru evitarea oricarui
dubiu ”, urmate de explicarea unui termen, de o
enumerare, uneori chiar de o negatie exemplificativa prin
care se evidentiaza ce nu intra intr-o anumita categorie
ori descriere. Formularile de acest gen apar din nevoia
partilor de a clarifica inca o data, sau si mai explicit, o
anumita chestiune din contract, fiind foarte utile si
eficiente pentru intelegerea contractului, insa nu trebuie
niciodata omis din vedere ca este vorba o exemplificare
care nu poate fi nterpretata intr-un mod limitativ.

In sfarsit, in cazul in care, dupa aplicarea regulilor
de interpretare de mai sus, contractul ramane inca neclar,
acesta se va interpreta in favorea celui care se obliga

1)

2)

3)

4)

5)

6)

...

i
7)

.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro

av.COLTUC MARIUS, 0745-150894

Noul Cod Civil a introdus un instrument major de
desfiintare extrajudiciara a unui contract in caz de
neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una din parti:
declaratia de rezolutiune unilaterala. Asadar, daca pana
de curand, o astfel de interventie de a pune capat unui
contract fara a apela la justitie era posibila numai daca
partile negociasera prin contract o clauza cu un continut
specific (asa-numitul „pact comisoriu”), odata cu intrarea
in vigoare a Noului Cod

Civil, posibilitatea partii prejudiciate din contract de a
desfiinta respectivul contract a devenit mult mai extinsa.

Pactul comisoriu si rezolutiunea unilaterala sunt doua
(2) instrumente juridice folosite in acelasi scop, respectiv,
acela de a desfiinta un contract pe cale extrajudiciara
(adica, fara a apela la instanta de judecata), insa, intre
cele doua, exista diferente notabile

pactul comisoriu produce efecte numai daca a fost
stipulat in mod expres in contract, in timp ce rezolutiunea
unilaterala poate interveni si atunci cand nu a fost
stipulata expres, cu singura conditie ca debitorul culpabil
sa fie pus in intarziere (de drept sau prin vointa
creditorului prejudiciat);

pactul comisoriu produce efecte numai daca indica in
mod expres obligatiile contractuale a caror incalcare
atrage desfiintarea contractului, in timp ce pentru rezolu
tiunea unilaterala nu este necesara o asemenea cerinta;

pactul comisoriu atrage desfiintarea automata („de
drept”) a contractului in cazul incalcarii obligatiilor con
tractuale vizate, in timp ce in cazul rezolutiunii unilaterale
desfiintarea se produce dupa formularea de catre
creditor a unei notificari (declaratii) scrise catre debitor.

Mai intai, trebuie stiut ca, atunci cand in contract nu a

fost stipulate niciuna din cele doua modalitati extrajudi
ciare de desfiintare a contractului susmentionate,
posibilitatea de a pune capat acestuia in mod unilateral,
altfel decat in justitie, se reduce la una singura: declaratia
unilaterala de rezolutiune.

Cum am aratat deja, pentru ca o astfel de declaratie
sa fie facuta in mod valabil de catre creditor, debitorul
trebuie mai inainte sa fie (a) in intarziere, de drept sau
pus in intarziere de catre creditor.

In urma analizarii diferentelor dintre pactul comisoriu si
declaratia de rezolutiune unilaterala rezulta ca rezolu
tiunea unilaterala este mai avantajoasa pentru creditorul
prejudiciat deoarece: (1) nu presupune negocierea, uneori
dificila, a unei prevederi contractuale in acest sens, care
sa permita desfiintarea contractului in cazul neexecutarii
obligatiilor si (2) nu necesita identificarea precisa a clau
zelor a caror incalcare atrage desfiintarea contractului.

Singurul avantaj pe care l-ar putea prezenta pactul
comisoriu fata de declaratia unilaterala de rezolutiune ar
fi acela ca desfiintarea contractului s-ar produce „de
drept”, adica in mod automat, fara a mai fi nevoie de vreo
alta formalitate (ex. notificare sau punere in intarziere).
Insa, chiar daca teoretic, pactul comisoriu isi produce
efectele automat, fara nicio formalitate, in practica, si in
cazul pactului comisoriu, pentru ca un creditor sa se
poata prevala de survenirea rezolutiunii, el isi manifesta
de regula vointa de a pune in aplicare pactul printr-o noti
ficare in care anunta rezolutiunea. Asadar, din aceasta
perspectiva, avantajul desfiintarii „de drept” a contrac
tului dat de pactul comisoriu ramane mai degraba unul de
natura strict teoretica, iar variant declaratiei unilaterale
de rezolutiune pare cea mai simpla si mai eficienta pentru
partea din contract care a fost prejudiciata.

Pactul comisoriu vs. Rezolutiunea unilateral

Pact comisoriu sau declaratie de rezolutiune
unilaterala. Ce alegem?

-

-

-

-

-

-

-
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Clauzele neclare din contract: Ce facem?

Cum ncetez un contract
r INSTAN A DE JUDECAT

î
fă ă Ţ Ă

De cele mai multe ori, partenerii contractuali sunt pusi
in fata faptului implinit si afla de starea de insolventa a
debitorului abia dupa ce s-a deschis procedura de
insolventa.

In aceste conditii, partenerii contractuali au, de obicei,
o perioada de bulversare, in care isi pun diverse intrebari
cu privire la situatia contractelor aflate in derulare cu
debitorul insolvent: Suntem obligati sa continuam sa
livram marfa catre debitor, conform contractelor in
derulare? Ce garantii avem ca debitorul ne va achita
pretul pentru marfa? Putem inceta contractele in
derulare? daca da, in ce mod? etc.

Pentru a limita riscurile, raspunsurile la aceste
intrebari trebuie aflate cat mai rapid astfel incat sa se
poata lua toate masurile necesare in termenele limita
aplicabile in cadrul procedurii insolventei. Vezi mai jos ce
prevede legea cu privire la situatia contractelor in deru
lare si ce masuri pot fi luate cu privire la aceste contracte.

Efectul deschiderii procedurii insolventei cu privire la
contractele in derulare. Cu privire la contractele in
derulare, legea insolventei (art. 86, alin. 1) prevede, ca
regula generala, faptul ca acestea „se considera
mentinute la data deschiderii procedurii”. Totodata, legea
prevede faptul ca „orice clauze contractuale de
desfiintare a contractelor in derulare pentru motivul
deschiderii procedurii sunt nule”.

Prin urmare, in cazul in care aveti contracte in

derulare cu o societate intrata in insolventa, aceste
contracte nu inceteaza, in mod automat, ca urmare a
deschiderii procedurii insolventei ci, conform legii,
acestea vor continua sa-si produca efectele.

Continuarea executarii obligatiilor prevazute de
contractele in derulare, avand in vedere ca deschiderea
procedurii nu implica si incetarea contractelor in derulare,
partile contractuale vor fi tinute sa-si indeplineasca
obligatiile contractuale, in conditiile agreate prin
contractul respectiv.

Trebuie avut in vedere, insa, faptul ca debitorul aflat in
insolventa nu poate fi obligat sa-si indeplineasca
obligatiile contractuale de plata, nascute anterior
deschiderii procedurii, ci doar obligatiile aferente unor
prestatii viitoare. Aceasta deoarece, pentru plata
creantelor anterioare deschiderii procedurii insolventei,
legea prevede o procedura speciala care trebuie urmata,
si anume, inscrierea in Tabelul de creante si incasarea
eventualelor plati doar la termenele si in conditiile
stabilite in cadrul procedurii.

In ceea ce priveste prestatiile viitoare, debitorul
insolvent va avea obligatia de a achita sumele datorate,
conform contractului. Sumele respective vor fi
considerate creante curente si se vor achita cu prioritate
din sumele existente in patrimoniul debitoarei.

-

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS, 0745-150894
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Imobiliare

3

Vând apartament 2 camere,
vedere ambele p ţi, Micro 1, Al.
Crizantemei, înc

Vând cas ţa, 2 camere,
buc

ţ 15.000 € neg.
Tel. 0722-705675.

Vând cas -

ţa, zona
Moroasa, 26.500 € negociabil. Tel.
0726-994547.

Schimb apartament cu o
camer

ţie neterminata
(P+M), fântân

-

ţ
29.000 €. Tel. 0744-524991.

Vând apartament cu 2 camere
pe Al. Tu ţ

ţ 13.500 negociabil.
Tel. 0737-459278.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, situat în Re ţa,
Govândar. Preţ negociabil. Tel.
0724-379842, 0769-514207.

Vând urgent în Re ţa, aparta-
ment 3 camere centru, în spatele
pieţei, lâng ţ negocia
bil. Tel. 0721-289478 dup

ţa zona Intim, et. 1/4,
geamuri termopan ţie
exterioar

ăr
ălzire orizontală.

Tel. 0726-534994, 0255-232985.
ă în Re

ătărie, baie, coridor, verandă,
magazie în curte. Pre

ă mare în centru Secă

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

Vând teren Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.

Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat în Re

ă, et. 1, cu apartament 2
camere, preferabil tot et. 1. Tel.
0740-018256.

Vând urgent

ă cu adâncimea de 23
m, curent trifazic, acces foarte bun
pentru ma ă, 15.000 € negociabil.
Tel. 0720-468986.

Vând apartament 2 camere,
parter, aleea Felix, bl. 4/3/4, complet
renovat, centrală termică, termopa
ne, izolat interior

ă totală
40,55 mp. Are contor gaz, apă. Nu
are centrală. Pre

ă tribunal, pre
ă ora 19.

Vând apartament cu 3 camere,
situat în Re

ă. Tel. 0740-901345.

şi

şeni, 18.000 €. Tel. 0731-191130.
Vând cas

şi

şi ieftin, în zona Km
8, la 300 m de şosea, cca. 6000 mp
teren cu o construc

şin

şi exterior, bun şi
pentru privatizare, 50 mp. Pre

şnad. Suprafa

şi

şi

şi
şi izola

-

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbun ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând în Re ţa, Moroasa II, str.
Petru Maior, bl. 69A, etaj 2,
apartament 2 camere, confort 2
îmbun ţit, termopane, u

-
ţia la ro ţigl

Vând în Re ţa str.

ătă

ătă ă
metalică, anvelopat, 17.000 € neg.
Tel. 0255-233865. (RR)

Vând la Boc
ătrân, la nr. 32, casă cu 3 camere,

2 dormitoare, living mare, baie,
bucătărie, construită în 2009, cons
truc ă nouă pe casă,
termopane, grădină 1200 mp, gaz,
apă, curent electric cu ceas, 30.000
€ neg. Tel. 0740-770047.

ă la etaj 1, bucătărie, camere,
sobe teracotă, magazie de lemne,
mobilată, cu frigider, aragaz, 20.000
€ neg. Tel. 0756-486116. (RR)

şi

ş

şa, str. Mircea cel
B

şu cu

Vând la Lugoj, pe str. Oltului,
cas

apartament şi
Ştefan cel Mare Tel. 0770-546592.

,
.

Debitoarea: SC Dobrea Vest Trans SRL, cu sediul social în oraş
Anina, str. Teilor, nr. 3, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul
comer ş-Severin J11/289/2002, num

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 13.12.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 19.12.2013, ora 13:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş Anina, str.
Teilor, nr. 3, jud. Caraş-Severin, data naşterii 01.11.1968, în loc.
Manoleasa, jud. Botoşani, act de identitate tip CI seria KS, nr.
151239, emis de Anina, la data de 11.02.2004, CNP
1681101110013, în calitate de asociat unic / administrator.

Cererea de admitere a crean
ş-Severin la dosar

3665/115/2013, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 02.12.2013.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

30.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 30.01.2014
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Pentru termenul din 30.01.2014 se citeaz
ţean român, domiciliat în ora

ţei însoţit

ăr de înregistrare fiscală
14855580, prin lichidator , cu
sediul în Timi

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă:
, cetă

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

SCP MIRIANAMIRCOV RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Dobrea Mihai

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ

�

Debitoarea: SC Keywork SRL, cu sediul social în municipiul
Caransebe

a -
Severin

ş, str. Rapsodiei, nr. 14, ap. 56, jud. Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/510/2004, num

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3,
telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 13.12.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 19.12.2013, ora 11:30 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş, Aleea Rapsodiei, bl. 8, sc. A, ap. 8, jud. Caraş-
Severin, data naşterii 20.06.1980, în loc. Reşi ş

, act de identitate tip CI seria KS, nr. 280916, emis de
Caransebeş, la data de 11.02.2004, CNP 1800620115170, în
calitate de asociat unic / administrator.

Cererea de admitere a crean
ş-Severin la dosar

3920/115/2013, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 02.12.2013.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

30.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 30.01.2014
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Pentru termenul din 30.01.2014 se citeaz
ţean român, domiciliat în municipiul

Caransebe
ţa, jud. Car

ţei însoţit

ăr
de înregistrare fiscală 16551880, prin lichidator

, cu sediul în Timi
ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă
, cetă

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Harcau Marius

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ

:
�

Debitoarea: SC Granja SRL, cu sediul social în sat Zăvoi, comuna
Zăvoi, nr. 113 jud. Cara

ăr de înregistrare fiscală
23829084, prin lichidator , cu
sediul în Timi

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

ş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul
comer ş-Severin J11/381/2008, num

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 13.12.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 19.12.2013, ora 12:45 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
5147/115/2013, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 02.12.2013.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

30.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 30.01.2014
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

SCP MIRIANAMIRCOV RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ
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„Rotaract Streetball Challenge
2013”

Rotaract Club Re

-

şi
şi Interact, în parteneriat cu Prim

şi şi Direc
şi Tineret Caraş – Severin, organizeaz

şte, la fel ca şi
în anii trecu

şi a clubului Rotaract în cadrul comunit
şi

şi 40 de ani.
Deschiderea oficial

şi discutarea meciurilor
din grupe. Duminic

şura meciurile în semifinale respectiv finale
şi festivitatea de premiere.

Pe aceast

şc
şi un stil de via

şedintele clubului Rotaract, Comora Petronela.

ţa, al

ţa ţia Judeţean

ţie.
Prin aceast ţie se dore

ţi, promovarea sportului în rândul
tinerilor ţii
re ţene. Publicul ţint

ţiei va avea loc
sâmb

ţi

ţi iubitorii de sport
s

ţ

ături de cluburile
Rotary ăria
Municipiului Re ă pentru
Sport ă în
perioada 9-10 noiembrie 2013, în sala de sport a
Liceului Teoretic „Traian Vuia”, evenimentul
sportiv intitulat „Rotaract Streetball Challenge
2013”, aflat deja la a-VI-a edi

ă competi

ă
ă este format din tineri cu

vârsta cuprinsă între 14
ă a competi

ătă, 9 noiembrie 2013, la ora 10:00, fiind
urmată de tragerea la sor

ă, 10 noiembrie 2013, se vor
desfă

ă cale, invităm to
ă se alăture acestui eveniment, în ideea de a

petrece două zile dedicate mi ării, pentru o stare
de bine ă sănătos, a precizat pre

„Drepturile copilului -
drepturile mele”

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor
Copilului, 20 Noiembrie,

ţa, în parteneriat cu Inspectoratul
ţean Cara

ţia „Salvaţi Copiii” filiala
Cara ţia Înv ţ

ţia a IV-a a
Concursului Naţional „Drepturile copilului -
drepturile mele”. Manifestarea, inclus

ţilor Educative Regionale
ţene 2013 avizat de MEN, are dou

ţiuni: colaje, pictur
ţint

ţi în înv ţ

ţiei „Salvaţi Copiii”
Cara

Şcoala Gimnazial
şi Şcolar

Jude ş-Severin, Casa Corpului Didactic
Caraş-Severin, Organiza

ş-Severin si Asocia ş-
Severineni organizeaz

şi
Interjude

şi grafic şi eseuri.
Grupul

şi gimnaziale şi cadre didactice şi
specialişti care sunt implica

şi gimnazial. Totodat

ş-Severin, care reprezint

şcolii organizatoare,
www.scoala7resita.ro

ă nr. 7
Re

ă ătorilor Cara
ă edi

ă în
Calendarul Activită

ă
sec ă, desen ă

ă este format din elevi din clasele
primare

ă ământul
primar ă, se încurajează
implicarea membrilor Organiza

ă modele de urmat
în domeniul voluntariatului.

Detalii privind participarea la concurs se
găsesc pe site-ul

Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, etaj 1, Micro 4,
multiple îmbun ţiri. Tel. 0743-
364546.

Închiriez apartament cu 2
camere ţile, mobilat.
Preţ 120 €. Tel. 0728-568448.

Vând apartament la c ţ

ţiu comercial. Preţ
100 euro. Tel. 0728-568448.

Vând apartament cu 2 camere în
centru, cu loc pentru garaj, recent
renovat, preţ neg. Tel. 0744-
549382.

Vând în Re ţa, pe Bulevardul
Alexandru Ioan Cuza, apartament
cu 2 camere , mob i l a t , cu
îmbun ţiri, 26.000 €. Tel. 0744-
938222. (RR)

Vând în Re ţa, apartament 2
camere, în Lunc ţie, cu
îmbun ţiri, 18.500 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Boc
ţ

-

ţial mobilat, izolaţie, 22.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând în Re ţa, Micro 1, Aleea
Hunedoara, apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, etaj 1 în bloc
turn, îmbun ţit, termopane,
gresie, faianţ

ţ ţi, 2 pivniţe mari,
fântân

ătă

ă

ăsu ă
lângă facultate, compus din: etaj cu
2 camere

ă, sufragerie,
bucătărie, atelier de lucru, cămară
cu centrală. Renovat, izolat termic,
termopane noi, curte pentru
parcare. Tel. 0745-481773.

Închiriez spa

ătă

ă, zona Poli
ătă

ă 4 camere,
baie, gresie, faian ă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, apă curentă,
canalizare, gaz, grădină mare, pomi
fructiferi, 30.000 € neg. Tel. 0761-
348045, 0720-382827. (RR)

Vând în Caransebe
ă,

par

ătă
ă, podele laminate, u ă

metalică, mobilat sau nemobilat,
25.000 € neg; teren la Caransebe

ă, gaz,
curent, 10.000 mp, 8 €/mp; teren
străbătut de pârâu la Crivaia, 3500
mp, 5 €/mp; teren la Cuptoare, la

ă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin

ă curentă,
faian ă, 2 cur

ă, grădină pe teren drept,
aprox. 800 mp, 35.000 € neg. Tel.
0721-858721. (RR)

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

ă
în Caransebe

şi toate utilit

şi baie, hol pentru intrare
în pod; parter cu 2 camere şi baie;
subsol cu o camer

şi

şi

şa cas

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

şi

ş

ş,
în zona Ardealului, drept, ap

şosea, 1500 mp, 2 €/mp. Tel. 0756-
282768, 0355-806444. (RR)

Vând în Gârlişte cas

şi 2 corpuri
sunt case, cu baie, ap

şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau cas

ş. Tel. 0722-551615.

Vând la Gârli

ţa garsonier

şte gr

Vând în Reşi

ădină cu loc
de casă, 400 mp, 6000 €. Tel. 0355-
416555. (RR)

ă,
12.000 €. Tel. 0748-406496. (RR)

Vând în Reşi

şi modern,
buc

şnad, 20.000 €
neg; apartament 3 camere confort 1,
70 mp, Calea Caransebeşului, etaj
1/4, dotat cu tot ce-i nou şi modern,
30.000 € neg. Tel. 0770-479181. ( )

Vând în Reşi
şului, apartament

confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faian

şile schimbate, renovat
recent, 43.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

şa Montan
şbuc, 4 camere, antreu,

c

şi

şi

şi

Vând la Lugoj, pe str. Caranse
beşului, apartament 2 camere,
confort 3, parter, pretabil pentru
birouri, 12.000 € neg. Tel. 0356-
429598. (RR)

Vând în Reşi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

şi gr

ţa apartament 3
camere, confort 2 îmbun ţit, 56
mp, dotat cu tot ce-i nou

ţ

rr
ţa, Govândari,

Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761-
606403. (RR)

Vând apartament 2 camere,
semi-decomandat, cu îmbun ţiri
multiple, etaj 1/10, 25.000 € neg.
Tel. 0722-820910. (RR)

ţa, pe Aleea
Alb

-

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

Vând în Eftimie Murgu cas

ţie sanitar

-

ţa, pe Bl. Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

-

Vând cas

ţit, liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017.

ătă

ătărie, baie, balcon, termopane,
gresie, faian ă, podele, etaj 3/4,
situat pe Aleea Tu

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

Vând casă în Boc ă pe
strada Co
ămară, bucătărie 5/4, grădină

foarte mare, curte mare, anexe,
27.000 €. Tel. 0753-493145. (RR)

Vând în Re

ătă

Vând în Re
ăstrelelor, garsonieră compusă

din 2 camere, etaj 2, 12.000 € neg;
garsonieră 2 camere pe Aleea
Constructorilor, parter, 12.000 €
neg. Tel. 0749-973588. (RR)

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucă
tărie, baie, hol, cămară alimente,
plus 1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere,
în Re

ă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instala ă, fântână în
curte, grădină, 50.000 € neg. Tel.
0255-243309. (RR)

ă termi
că, izolat interior

ă în Câlnic, 6 camere,
2 băi, curte ădină. Tel. 0727-
850940.

Vând/închiriez 2 camere cămin,
zona Intim, îmbunătă

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, semidecomandat, etaj 4,
Aleea M ş, bl. 1, preărghita ţ
negociabil. Tel. 0726-225083.

Vând în Re

Vând casă renovată interior,
Moroasa 1. Pre

şi Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770-
546592. (RR)

ţa, str.

ţ negociabil. Tel.
0745-818668.
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ţat
premierul Victor Ponta ţ

ţe la b

ţi la litrul de carburant, fie benzin ţie urmeaz
ţional

Angajarea r
Sprijinul pe suprafa

Un num Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2015 drept "An omagial al misiunii parohiei Pentru anul 2014,
Guvernul are în vedere introducerea unei accize de 0,7 cen Amenzile de circula

Banca Na

ăspunderii Guvernului se va face pe un singur proiect de lege - cel al descentralizării ă cel mai târziu pe 20 noiembrie, a anun
ă din fondurile europene va cre

ăr de 715.705 români au restan ănci mai mari de 30 de zile ă 4,5 milioane de persoane fizice care au 7,5 milioane de credite
ănăstirii azi în Patriarhia Română"

ă, fie motorină ă să crească de la 1
ianuarie ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie ă a Românei a redus dobânda de politică monetară la 4%

şi va avea loc pân
şte constant, în perioada 2014 - 2020, de la 1,4 miliarde de euro la 1,9 miliarde de

euro şi exist
şi m

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ministerul Afacerilor Interne - Normele metodologice
privind aplicarea unor dispoziţii ale LegiiArhivelor Naţiona
le nr. 16/1996, din 27.09.2013 (M.O. nr. 619 04.10.2013)

O.u.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei ţ

Circulara B ţionale a României nr. 27/2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din
argint dedicate anivers ţierea
primului Congres al economi

Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 621 din
07.10.2013)

Decizia Colegiului medicilor din România nr. 6/2013
pentru aprobarea procedurilor ţiilor privind
acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu
probleme sociale deosebite (M.O. nr. 621 din 07.10.2013)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 964/2013 privind
informaţiile de interes public ce pot fi comunicate

ţiile exceptate de la comunicare, la nivelul
Ministerului S ţii (M.O. nr. 622 din 07.10.2013)

Ordinul Ministerului Dezvolt
ţiei Publice nr. 3055/2013 privind modificarea

ţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru
aprobarea Programului naţional multianual privind
cre ţei energetice la blocurile de locuinţe,
cu finanţare în anul 2013 (M.O. nr. 624 din 08.10.2013)

H.G. nr. 750/2013 pentru completarea H

ţare înche
iate din fonduri bugetare, precum

ţional de cercetare-dezvoltare

Ministerul Mediului
ţare a Programului de promovare a vehiculelor de

transport rutier nepoluante

H.G. nr. 778/2013 pentru modificarea

ţia pentru
susţinerea familiei, aprobate prin H

u
ţie social

H.G. nr. 785/2013 pentru modificarea H

ţirea calit ţii produselor agricole în sectorul de
agricultur

H.G. nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific
acordat produc

H.G. nr. 779/2013 pt modificarea

ţate din Fondul European
Agricol Dezvoltare Rural ţional de
Dezvoltare Rural

H.G. nr. 787/2013 privind alocarea temporar

-
/

-
-

. .

-

. .

. .

. .

. . .

. .

. .

-

. . .
-

pt.
/

şi de insolven

ştilor din România (M.O. nr.
621 din 07.10.2013)

şi condi

şi
informa

şi Adminis
tra şi comple
tarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvolt

şi administra

şterea performan

şi pentru modificarea şi
completarea H

şi inovare II, pentru
perioada 2007-2013 (M.O. nr. 628 din 09.10.2013)

şi Schimb

şi eficiente din punct de vedere
energetic, din 02.10.2013 (M.O. nr. 629 din 10.10.2013)

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
H

şi a

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O

şi de carne de ovine/capri
ne din zonele defavorizate (M.O. nr. 632 din 11.10.2013)

şi completarea H

şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume
din venituri din privatizare ordonatorilor principali de
credite cu rol de autoritate de management (M.O. nr. 633
din 14.10.2013)

ă (M.O. nr. 620 din 04.10.2013)
ăncii Na

ării a 100 de ani de la ini

ănătă

ănătă
ării Regionale

ării

regionale

G nr.
327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează
costurile salariale directe la contractele de finan

G nr. 475/2007 privind aprobarea Planului
na

ărilor Climatice - Ghidul
de finan

G nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind aloca

G nr. 38/2011,

G
nr. 70/2011 privind măsurile de protec ă în
perioada sezonului rece, aprobate prin H G nr. 920/2011
(M.O. nr. 631 din 11.10.2013)

G nr.
759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătă ă

ă ecologică (M.O. nr. 632 din 11.10.2013)

ătorilor de lapte

G
nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de imple
mentare a măsurilor cofinan

ă prin Programul Na
ă 2007-2013 (M.O. nr. 633 14.10.2013)

ă, pentru
lunile octombrie

�

�

O.u.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a
creditelor pentru întreprinderi mici

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunec

ţiilor (M.O. nr. 635 din 15.10.2013)

şi mijlocii (M.O. nr. 631
din 11.10.2013)

şi
inunda

ărilor de teren

Numărul peroanelor care au suferit
în primul semestru al acestui an a scăzut cu 23,4% fa ă de
perioada similară a anului trecut, la 1.603 persoane, din care
66

accidente de muncă
ţ

ţa, cu 43,6% mai puţine, conform
statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale

şi-au pierdut via

şi Persoanelor Vârstnice.

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

Executivul a modificat hotărârea de guvern 274/2013
privind pentru
investi

ătite pe schema de
minimis, în contextul în care sistemul "primul venit -
primul servit", aplicat anterior, a generat probleme.

acordarea ajutoarelor de minimis
ţiile realizate de IMM-uri, introducând punctaje

pentru proiectele care vor fi pl

În anul , salariul minim va cre2014 şte la
850 de lei, începând cu 1 ianuarie, şi la 900 de
lei, începând cu 1 iulie, iar pensiile vor fi
majorate cu 3,76%, a declarat premierul la
finalul negocierilor cu delega

şi B
ţia Comisiei

Europene, FMI ăncii Mondiale.

| 7 - 13 2013 |Noiembrie PRISMA

Program de educa]ie juridic@
pentru elevi

De la 6 pân

-

ă la 18 ani, elevii vor lua lec

ători.
Ministrul Educa

ă ământ Superior, Cercetare
ă

ă
Înalta Curte de Casa

ă ământul
preuniversitar în spiritul respectului fa ă de lege,
al echită

ă să
înceapă încă de la vârsta de integrare a copilului
în învă ământul obligatoriu, prin facilitarea
accesului la cuno

ă ământul preuniversitar vor
avea ocazia să afle direct de la speciali

ători etc. - informa

ă viziteze instan
ă participe la concursuri cu teme

juridice, dar
ătorii

ă

ătuit
din reprezentan ăr

ă
a fi abordate în cadrul sesiunilor de informare,
dar

ă.
Activitatea derulată de practicienii dreptului

în temeiul prezentului protocol nu constituie
activitate didactică ă în mod
voluntar

ţii
despre legislaţie, principii juridice

ţiei Naţionale, ministrul
delegat pentru Înv ţ

ţific ţiei,
pre

ţie ţie, au semnat joi,
31 octombrie, un Protocol de colaborare. În baza
acestuia, instituţiile semnatare vor realiza un
program de educare a elevilor din înv ţ

ţ
ţii sociale

ţia juridic

ţ
ţe elementare de drept.

Elevii din înv ţ

ţii utile
legate de legislaţie, principiile

ţele

ţi
vor fi selectaţi de reprezentanţii Ministerului
Public

ţi ai tuturor p ţilor semnatare,
va autoriza, printre altele, temele care urmeaz

ţinutul materialelor care va face parte
din programul de educaţie juridic

şi drepturi
civice, de la procurori şi judec

Ştiin şi Tehnologie, ministrul Justi
şedintele Consiliul Superior al Magistraturii şi

procurorul general al Parchetului de pe lâng
şi Justi

şi al atitudinii civice.
Semnatarii îşi propun ca educa

ştin

ştii în do
meniu - procurori, judec

şi normele civice.
Elevii vor avea posibilitatea s
şi parchetele, s

şi la mese rotunde.
Procurorii, judec şi personalul de

specialitate care vor participa la aceste activit

şi de cei ai Consiliului Superior al
Magistraturii. Comitetul de monitorizare, alc

şi con

şi se realizeaz
şi neremunerat.

Ministerul Educaţiei Naţionale, 31.10.2013

Vârstele standard de pensionare şi
stagiile complete de cotizare

Legisla ări sociale

ă, au apărut o serie de informa

ăzute de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările ările ulterioare, pentru o informare corectă a
publicului, Ministerul Muncii, Familiei, Protec

ătoarele precizări:
MMFPSPV nu are în lucru un proiect de act normativ care să cuprindă

reglementări derogatorii de la Legea 263/2010, prin care stagiul de cotizare
ă poată fi cumulate în vederea deschiderii dreptului la pensie. De

altfel, legisla ări sociale
ă astfel de reglementări.

Men ăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, actul normativ care
stabile

ă
ăreia au fost abrogate prevederile Legii nr.

19/2000 privind sistemul public de pensii ări sociale, cu
modificările ările ulterioare.

Legea - cadru stipulează, la articolele 52 ă pensia pentru limită de vârstă se
cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condi

ă
caz. De asemenea, în Anexa nr. 5 a legii sunt prevăzute vârstele standard de
pensionare

ţia de asigur

. ţii
referitoare la existenţa unui proiect de act normativ care stabile ţii de
pensionare decât cele prev

ţiei Sociale

ţia de asigur

ţion
ţiile de

vârst
ţia c

ţiile privind
vârsta standard de pensionare

şi pensii publice din România nu prevede
cumularea stagiului de cotizare cu vârsta de pensionare în vederea deschiderii
dreptului la pensie Deoarece, în ultima perioad

şte alte condi

şi complet
şi Persoanelor Vârstnice

face urm

şi vârsta
de pensionare s

şi pensii care a reglementat sistemul public de
pensii din România nu a cuprins niciodat

şte categoriile de pensii acordate de sistemul public de pensii şi condi
şi stagiu de cotizare necesare pentru accesul la una dintre acestea este Legea

- cadru nr. 263/2010, prin apari
şi alte drepturi de asigur

şi complet
şi 53, c

şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, dup

şi stagiile complete de cotizare, în raport cu data naşterii.
Ministerul Muncii, 31 octombrie 2013

M ţarărfurile introduse în ă
Începând cu data de 15 noiembrie 2013, la frontierele externe ale comunită

ătoarele categorii de bunuri introduse de către călători, pe teritoriul
României, în bagajele personale: produse din tutun, băuturi alcoolice, carburant, flori

ăr rafinat, făină, tărâ

ăzute de legisla
ă doar o dată la ă. Cantită

ă ăzute de legisla

ărilor vamale
ămilor.

Aceste instruc ă a Vămilor
ă ca urmare a constatărilor

făcute de autoritatea vamală cu ocazia ac ă
ărfurile introduse în ă de călători, care prin

valorificarea lor pe pia ă, conduc la evaziune fiscală
ărfuri.

ţii
europene (Serbia, Ucraina ţiuni speciale
pentru urm

ţe, fructe

ţia în vigoare
ţile care

dep ţia în vigoare pentru aceste categorii de bunuri
sunt considerate importuri de bunuri cu caracter comercial ce poate fi efectuat numai
cu respectarea reglement

ţiei Generale a V
ţiuni au fost elaborate de Direcţia General

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal
ţiunilor de control desf

ţar
ţa neagr

ţiei interne de astfel de m

şi Republica Moldova), se vor aplica instruc

şi plante de ornament, ulei de floarea soarelui, zah şi
legume proaspete. Aceste bunuri pot fi introduse în România în anumite limite
cantitative, prev şi afişate la biroul vamal, introducere lor
fiind permis şapte zile de la ultima declarare scris

şesc limitele prev

şi fiscale în vigoare, potrivit unui comunicat al
Direc

şi aprobate
de Preşedintele Agen

şurate în luna
septembrie a acestui an, cu privire la m

şi indirect, la afectarea
produc

Parteneriatul public-privat
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege privind

parteneriatul public-privat. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop crearea
unui cadru juridic adecvat în vederea atragerii de resurse financiare private pentru realizarea
de proiecte publice, atragerea de investi ăine, crearea de locuri de muncă, îmbunătă

ă
ă în integralitate prevederile Legii

parteneriatului public-privat nr. 178/2010, având în vedere, în principal, suprapunerea de
reglementare ă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi ă, a contractelor de cesiune de lucrări publice

ţii str ţirea
performanţelor sectorului public în implementarea proiectelor publice, identificarea de noi
posibilit ţi de atragere de fonduri europene.

La nivelul legislaţiei naţionale, proiectul de lege abrog

ţa de urgenţ
ţie public

şi similitudinile cu Ordonan
şi a

contractelor de cesiune de servicii.

Încadrarea în prevederile bugetare
Camerei Deputaţilor, for decizional, a adoptat Ordonanţa de urgenţ

ţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct
sau indirect o participaţie majoritar

ţei, operatorii economici nu pot acorda membrilor adun
ţionarilor remuneraţii mai mari de 25% din indemnizaţia fix

ţ ţ

ă 26/2013
pentru întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unită

ă.
Potrivit ordonan ărilor

generale ale ac ă lunară a
directorilor generali/directorilor pe ă ă pe lună, cu
încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

şedin şi pentru mai mult de o şedin

Proprietarii terenurilor
degradate vor putea

beneficia de scutire la plata
impozitului pe teren

În Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 621 din data de 7 octombrie
2013 a fost publicată Legea nr. 262/2013
pentru completarea art. 286 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul act normativ introduce în
cuprinsul Codului fiscal prevederi potrivit
cărora, începând cu data de 1 ianuarie
2014, proprietarii de terenuri degradate
pot beneficia de scutirea la plata
impozitului pe teren, cu condi

ării cerin

ării Rurale
ărilor Climatice.

Avizul Ministerului Agriculturii
ării Rurale

ărilor Climatice se
solicita după depunerea documentelor
justificative de către proprietarii
terenurilor

ă persoanei respective cu
începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care au fost ob

ţia
respect ţelor noii legi.

Astfel, Consiliul local poate acorda
scutire de la plata impozitului pe teren
pentru proprietarii de terenuri degradate
sau poluate neincluse în perimetrul de
ameliorare, la solicitarea acestora, cu
avizul favorabil al MinisteruluiAgriculturii

ţinute
avizele favorabile. Legea intra în vigoare
la 1 ianuarie 2014.

şi Dezvolt şi al Ministerului
Mediului şi Schimb

şi
Dezvolt şi al Ministerului
Mediului şi Schimb

şi are ca scop identificarea
terenurilor degradate sau poluate
neincluse în perimetrul de ameliorare,
precum şi delimitarea acestora.

Scutirea de la plata impozitului pe
teren se aplic

juridice.ro, 8 octombrie 2013



Comisia Europeană a adoptat o
propunere care impune statelor membre
să reducă utilizarea pungilor de transport
din plastic sub

ăsurile pe care le consideră cele
mai adecvate, inclusiv perceperea unor
taxe, introducerea unor obiective
na

ării pungilor în anumite condi

ă dată, dar pot rămâne în
mediul înconjurător sute de ani, adesea
ca particule microscopice nocive care s-a
demonstrat că sunt periculoase în special
pentru flora ă.

Propunerea modifică din punct de
vedere tehnic directiva privind ambalajele

ă elemente principale. În primul rând,
statele membre sunt obligate să adopte
măsuri pentru a reduce consumul de pun
gi de transport din plastic cu o grosime
mai mică de 50 de microni, deoarece
acestea sunt refolosite mult mai rar decât
pungile mai groase

ăsuri
pot include utilizarea unor instrumente
economice, cum ar fi taxele, obiective
na

ă prevăzute de Tratatul
privind func

ă realizată în unele state
membre ale UE prin introducerea unor
taxe ăsuri arată că se pot
ob

ăsurilor
adoptate de state membre individuale

ă după
ample consultări publice care au de
monstrat un sprijin larg în favoarea unei
ini

ă ă cărora pungile
din plastic au succes comercial
greutatea redusă

ător. Ele nu sunt incluse în
sistemele de gestionare a de

ă în mediul înconjurător, mai
ales sub forma de ă
ce sunt aruncate, pungile de transport din
plastic pot rezista sute de ani. De

ă mondială majoră,
care reprezintă o amenin

ăsările. De asemenea,
există dovezi care indică acumulări mari
de de ările europene.

Se estimează că, în 2010, 98,6
miliarde de pungi de transport din plastic
au fost introduse pe pia

ării anuale a 198 de pungi
de transport din plastic de către fiecare
cetă

ă în mod
semnificativ între statele membre,
consumul anual de pungi de transport din
plastic sub

ăr estimat de 4 pungi
în Danemarca

ţiri. Statele membre pot
alege m

ţionale de reducere sau o interzicere a
utiliz ţii. De
multe ori, pungile din plastic subţiri sunt
utilizate o singur

ţa a
dou

ţionale de reducere ţii de
comercializare (sub rezerva normelor
pentru piaţa intern

ţionarea UE). Reducerea
semnificativ

ţine rezultate prin acţiuni eficiente.
Propunerea este rezultatul m

ţiei adresate Comisiei de mini

ţiona la nivelul

UE. Propunerea a fost prezentat

ţiative la nivelul UE în acest domeniu.

Propriet ţile datorit

ţa la
degradare au contribuit, de asemenea,
la proliferarea acestora în mediul
înconjur

ţare la adresa
ecosistemelor marine

ţa UE, ceea ce co
respunde utiliz

ţean al UE. Din aceste aproape 100
de miliarde de pungi, marea majoritate
sunt pungi subţiri, care sunt refolosite mai
rar decât pungile mai groase. Cifrele
referitoare la consum variaz

ţiri pe cap de locuitor fiind
cuprins între un num

şi fauna marin

şi deşeurile de ambalaje în privin

şi adesea devin
deşeuri. În al doilea rând, aceste m

şi restric

şi a altor m

şi
al invita ştrii
mediului din statele membre ale UE de a
evalua posibilitatea de a ac

şi rezisten

şeurilor şi se
acumuleaz

şeurilor marine. Dup

şeurile
marine sunt recunoscute din ce în ce mai
mult drept o problem

şi a animalelor
precum peştii şi p

şeuri în m

şi Finlanda şi 466 de pungi
în Polonia, Portugalia şi Slovacia.

-

-

-

-

-

Context

Comisia Europeană - IP/13/1017, 04/11/2013
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Pre
ăzduit pe data de 5 noiembrie, o nouă

întâlnire cu aproximativ douăzeci de
reprezentan

şedintele Comisiei Europene a
g

, la
sediul Comisiei din Bruxelles.

ţ i ai organizaţii lor
filozofice şi non-confesionale

�

�

�

� �

�

�

Ungaria va urm
Iran

Ast ONU
estimeaz O nou

ări o politică de reindustrializare pentru a se asigura că peste 18 luni aceasta va genera cea mai mare pondere în PIB din
Uniunea Europeană, a declarat recent premierul ungar ă împărtă ări comune legate de conota

ă ăzi (joi, 7 noiembrie) este programată lansarea flăcării olimpice spre Sta ă Interna ă
ă că 40% dintre sirieni au nevoie de ajutor ă întrevedere între pre
ării situa ă să aibă loc până la sfâr

şi Turcia au declarat c şesc preocup
şurare din Siria

şedin şiArmeniei, IlhamAliev şi Serj Sargsian, pe marginea
reglement şitul acestui an

ţiile tot mai sectare în
conflictul în curs de desf ţia Spaţial ţional

ţii Azerbaidjanului
ţiei din Nagorno-Karabah urmeaz

UE şi SUA au anun şi al Investi şi 15
noiembrie 2013

ţat c ţiilor privind Parteneriatul Transatlantic Comercial ţiilor, la Bruxelles, între 11ă vor organiza o a doua rundă a discu

Vaticanul a luat decizia neobişnuit

şterii, divor şi c

ă de a efectua un
studiu la nivel mondial cu privire la modul în care parohiile
Romano-Catolice abordează probleme sensibile, cum ar fi
controlul na ăsătoria gay, înainte de o
întâlnire importantă pe probleme de familie pe care Papa
Francis inten ă să o organizeze anul viitor.

ţul

ţioneaz

Prima dezbatere multilaterală pe tema robo

ătuită din 117 membrii, a
intrat în vigoare în 1983 ărcinată cu interzicerea sau
reglementarea armelor considerate extrem de inumane.

ţilor letali
autonomi va avea loc la Conferinţa Convenţiei privind anumite
categorii de ( ) care va avea loc la
Geneva în 14-15 noiembrie. CCW, alc

arme convenţionale CCW

şi este îns
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Societatea Marte, un grup non-profit care pledeaz

-

-

ă
pentru explorarea cu echipaj uman a Planetei Ro ă

ă a opera

ă la aproximativ 900 kilometri de la Polul
Nord, în perioada august 2014-iulie 2015.

Echipajul va consta din patru persoane alese, în primul
rând, pentru abilită ă de teren, în
domenii precum geologia, geochimie, microbiologie,
biochimie

ă

ării de către om a

planetei Marte este o necesitate absolută, condi

ă pe
Insula Devon, timp în care vor fi supu

ă meargă în afara bazei fără a purta un costum spa
ă

ă ă de la distan ă, un grup de
sprijin pentru misiune ă de asisten ă în inginerie
situată în partea continentală a Statelor Unite.

Scopul general al simulării este de a investiga tehnici de
teren care ar fi relevante pentru explorarea ştiinţifică a
planetei Marte. Abordarea investigaţiilor este aceea de a
avea obiective ştiinţifice reale în medii analogice planetei şi
efectuarea muncii de teren sub constrângerile misiunii si
mulate pe Marte. Activităţile de teren relevante includ studii
geologice, căutarea de dovezi privind existenţa vieţii în
trecut, observaţii de mediu şi meteorologice. În plus, va fi
studiat rolul şi combinaţia optimă de explorare umană, ex
plorare robotică şi utilizarea de instrumente de teledetecţie.

Misiune MA365 va explora şi aspecte ştiinţifice
suplimentare, permise de lunga şedere în condiţii arctice.
Acestea vor include studii fizice şi biologice ale stratului
Arctic activ în perioada de tranziţie de la îngheţ la dezgheţ
şi alte investigaţii legate de ştiinţele naturale de interes,
precum şi comportamentul psihologic al echipajului.

Explorarea umană a planetei Marte a generat o
mulţime de titluri anul trecut, când, în Ţările de Jos, Mars
One a propus o călătorie dus pe Planeta Roşie, care va
ateriza în 2023. NASA, la rândul său, are în plan trimiterea
de oameni în apropiere de Marte, la mijlocul anilor 2030.
Agenţia Spaţială va trimite un astronaut pentru o misiune
de un an pe Staţia Spaţială Internaţională în 2015, pentru a
ajuta la pregătirea misiunilor spaţiale mai lungi.

Rusia, Agenţia Spaţială Europeană şi China, au
colaborat la misiunea Mars 500, un experiment de izolare
psihosocială, între 2007 şi 2011, element important în
pregătire pentru zboruri spaţiale pilotate spre planeta
Marte într-un viitor neprecizat.

şii, caut
şase voluntari pentru a participa, în calitate de membri ai
echipajului, la o simulare extins

ştiin

şi paleontologie. Doi membri suplimentari ai
echipajului vor fi aleşi, în primul rând, pentru abilit

şi munca va fi foarte grea", au spus oficialii de
la Societatea Marte, într-o descriere a misiunii simulate,
care se numeşte MarteArctic 365.

Timp de 12 luni, aceşti şase membri ai echipajului vor
efectua un program sus

şi aceloraşi
constrângeri pe care le vor întâmpina exploratorii unei
misiuni reale pe Marte. De exemplu, nimeni nu va fi capabil
s

şi treburile din via
ştiin

şi o echip

ţiunilor umane de
explorare pe Marte, la facilitatea Flashline Marte Arctic
Research Station (FMARS), pe Insula Devon din nordul
Canadei, situat

ţile lor ca oameni de ţ

ţile lor în
domenii de inginerie.

"Dedicaţia pentru cauza explor

ţiile fiind
foarte dificile

ţinut de explorare de suprafaţ

ţial.
Echipajul va fi responsabil pentru toate activit ţile proprii
de teren, munca de laborator, reportaje, reparare de
echipamente ţa de zi cu zi. Ei vor lucra în
colaborare cu o echip ţific ţ

ţ

Iniţiative cetăţeneşti
europene

-etapele următoare-
A expirat termenul de care dispuneau

organizatorii primelor opt ini ă

ă că au atins
obiectivul de colectare a unui milion de semnă
turi. Acest lucru presupune ob

ăr minim de semnături din cel pu

ă
ără Right2Water, al cărei

credo este că „apa este un bun public
ărei obiectiv

este oprirea finan ării de către UE a activită

ăre

ă
ăturile, un proces

care a început deja în luna septembrie pentru
ini ă validarea unei
ICE care a întrunit semnăturile, Comisia dispu
ne apoi de trei luni pentru a analiza ini

ă procedeze în privin

ă
să le întreprindă, dacă este cazul,

ţiative cet ţene
ţiilor

de susţinere. Trei grupuri afirm

ţinerea unui
num ţin

ţia
privind iniţiativele cet ţene

ţiative se num

ţ ţilor
care presupun distrugerea embrionilor umani,

ţile naţionale au la dispoziţie
trei luni pentru a valida semn

ţiativa Right2Water. Dup

ţiativa
ţa acesteia.

Comisia îi va întâlni pe organizatori, ocazie cu
care ace

ţiativei lor.
Organizatorii vor avea, de asemenea, posibi
litatea de a- ţiativa în cadrul unei
audieri publice organizate la Parlamentul
European. În final, Comisia va adopta o comu
nicare în care va explica concluziile sale pri
vind iniţiativa, acţiunile pe care intenţioneaz

şti
europene (ICE) pentru colectarea declara

şapte
state membre, astfel cum prevede legisla

şti europene. Prin
tre ini

şi nu un
bun comercial”, One of Us, al c

şi Stop Vivisection, care urm şte încetarea
experimentelor pe animale vii.

Acum, autorit

şi a
decide cum s

ştia vor putea explica în detaliu
aspectele semnalate în cadrul ini

şi prezenta ini

şi motivele
care au stat la baza deciziei sale.

-

-

-

-

-
-

Comisia Europeană - IP/13/1012, 31/10/2013

Comisia propune reducerea
utilizării pungilor din plastic

În 2014, Comisia se va concentra pe cre ă, pe
reîncadrarea în muncă a popula

ămase în a ă ă rămân
principala prioritate, cu accent pe combaterea

şterea economic
şi pe implementarea

propunerilor r şteptare.
În acest sens, anul viitor vor fi prezentate aproximativ 29 de

ini

şi a politicii industriale, precum
şi pe finalizarea pie

şterea economic şi ocuparea for
şomajului în rândul

tinerilor şi pe facilitarea accesului la finan

ţiei

ţiative, legate, în cea mai mare parte, de revizuirea normelor
europene existente. Alte iniţiative se vor axa pe modernizarea

normelor privind ajutoarele de stat
ţei unice.

Cre ţei de munc

ţare.
Afaceri europene - 29/10/2013

Programul de lucru pentru 2014 - Prioritate maxim@
cre}terii economice }i ocup@rii for]ei de munc@

Alegerile municipale de duminic

54% dintre palestinieni sus

ă, 3
noiembrie, din Kosovo, convocate în
virtutea acordului de la Bruxelles vizând
normalizarea rela

ă miză
participarea sârbilor din nordul teritoriului, în
condi

ă

ă, prezen ă,
semnalându-se incidente la Kosovska
Mitrovica, localitate divizată pe criterii
etnice.

Sârbii din restul Kosovo au marcat o
participare record, în unele zone ajungând

ă.
Reporteri de la agen ă

recunoscute au relatat despre grupuri de
sârbi aglomerarea în afara sec

ă participe la vot, considerat
drept trădare. Afi

ădare au fost
observate

ă.
Kosovo s-a desprins de Serbia în 1999,

când NATO a bombardat timp de 11
săptămâni Belgradul şi teritoriul sârb, pentru
a forţa retragerea trupelor guvernamentale
angajate în lupte cu diferite grupuri de
gherilă albaneze care aveau ca obiectiv
crearea noului stat Kosovo.

ă state, potrivit unui sondaj efectuat în ,
cu marja de eroare +/- 3%. În timp ce o
majoritate a palestinienilor sprijină actuala
rundă de negocieri cu Israelul, un număr
similar de responden ă) cred că
procesul nu va da rezultate pozitive. Mai
mult, 57% dintre responden

ă speran ă pentru actualul
proces de pace decât în anul precedent, în
timp ce 57%, cred că palestinienii sunt mai
departe de atingerea obiectivului, statul
Palestina.

Sondajul a fost realizat de un centru
arab,AWRAD, care se prezintă ca un centru
independent de cercetare, specializat în
cercetare politică, economică

ă.

ţiilor dintre Belgrad

ţiile în care ace
ţile kosovare.

Aici, unde populaţia este majoritar
sârb ţa a fost de 22 la sut

ţii de pres

ţiilor de
votare în Mitrovica care descurajau
compatrioţii s

ţin soluţia a
dou

ţi (54 la sut

ţi au declarat ca
au mai puţin ţ

şi
Pristina, încheiat în aprilie sub egida Uniunii
Europene, au avut ca principal

ştia nu recunosc
autorit

şi la 50 la sut

şe care au descris
participarea în alegeri drept tr

şi în alte regiuni cu majoritate
sârb

şi de
dezvoltare prin politici riguroase şi cercetare
aplicat

Misiunea
Mars Arctic 365

(MA365)

Misiunea
Mars Arctic 365

(MA365)



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament cu o camer

-
-

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

ă
situat în Re

ătă
ă. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

ă de termopane cu
linie de fabrica ă, import
Germania, construc

ă betonată 1000 mp. Pre

ă, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală pro
duc

ă. Pre

.
ă de vacan ă situată în

Moceri
ărămidă arsă,

compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă com
plet, apă curentă ă încăl
zită prin energie solară. Pre

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

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

ă termică, spa

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1 0 0 0 m p , s p a

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi Ştefan cel
Mare, 41 mp, cu îmbun

şi

şi

ş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construc

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi mobilat par
şi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

ţa, pe strada
ţiri, parter

înalt cu teras ţ 12.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere
situat în Re ţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbun ţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, B-dul Republ ici i , în
suprafaţ ţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând fabric
ţie complet

ţie 800 mp,
platform ţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principal ţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745-
114932

Vând cas ţ

ţie c

ţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

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

ţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 40.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

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

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

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

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat ţial, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Blocul 800. Preţ
130 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Închiriez hal
ţi, curte

b e t o n a t ţ i i
administrative 200 mp cu mobilier,
pentru birouri. Preţ 700 € lunar. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
u

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

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

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

ă la
roşu, situate în Reşi

Vând 13.000 mp teren plus hală
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre
şoara, zona

S ţ 150.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând la Timişoara tuner tv,
telecomand şi cd de instalare, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)

Vând la Sânicolau Mare o vi

ş covor
persan 3.50/2.50, 150 lei; 2 saltele
de o persoan

şin

şi înc

şti vac

ş 200 de
capre, 250 lei/buc. Tel. 0721-
869387. (RR)

Vând la Bocşa balo

şa ceas de perete

şi argint, 500
lei; piele de vi

şin

şat

ştiulete,
motor 7 kw, are cu şi
ciocane deasupra, 2000 lei;
motoare trifazice de 5 kw şi 7 kw;
cilindru de basculare de 5 tone. Tel.
0729-026268. (RR)

Vând la Moniom vac şi juninc

şi triticale, 1 leu/kg. Tel. 0255-
526023. (RR)

Vând în Reşi

şi hârtie
igienic

ă

Vând vioară 3/4 (trei sfert), 100
US$; vioară Straduari 3/4 (trei sfert)
cu toc, 900 €. Tel. 0742-628903 ( )

Vând în Caransebe

ă, pe arcuri, 2.00/0.90,
50 lei/buc; fotoliu pat din piele maro,
200 lei; 2 cuptoare de microunde în
stare foarte bună, 130lei/buc. Tel.
0761-131883. (RR)

Vând ATV pentru copii, 300 lei;
motocicletă cu acumulator, 120 lei;
ma ă cu pedale, bicicletă,
trotinetă, rotobil, scaun de servit
masa, haine ăl ăminte pentru
copii în stare foarte bună. Tel. 0724-
181665. (RR)

Vând urgent la Deline ă
gestantă în 9 luni , băl ă
românească, 3300 lei neg. Tel.
0784-553912. (RR)

Vând la Caransebe

ăcinătură pentru animale; scroafă
vietnameză, culoare neagră, a doua
fătare, 1000 lei neg; porci 120-170
kg, 9 lei/kg; porci 40-60 kg, 11 lei/kg.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Boc
ărănesc, 100 lei; ceas italian de
masă de 100 ani, 100 lei; cazan

ă, 1600 lei; răcitor pentru cazan
de ă, 350 lei; scrumieră cu pietre
semi-pre ă

ăcută box, neagră,
450 lei; 2 aparate foto Agfa, 100
lei/buc. Tel. 0755-042152. (RR)

Vând la Brebu porc 120 kg, 9
lei/kg viu. Tel. 0742-627849. (RR)

Vând la Anina ma ă de cusut
marca Pfaff; piese din mobilă de
tineret; 3 paltoane de piele întoarsă,
1 de bărba

ă naturală, de 1 persoană;
plapumă cu lână naturală pentru 2
persoane; tablouri în ulei; costum
popular de femei; goblen Cina cea
de Taină; garnitură plu ă, bej cu
maro; pre

ă de
fabrică pentru fermă de animale,
macină porumb cu tot cu

ă ă.
Tel. 0255-232971. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe

ă, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.40/0.35, 50 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan,
stare foarte bună, 50 lei; încărcă
toare telefon, 5-8 lei/buc; aparate
defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pentru perie

ă la baie, 30 lei; baterie nouă
din inox pentru chiuvetă, 70 lei;
tablou pictat în ulei, 1980, 80 lei; 4
tablouri mici; set pentru condimente
din por

ărimea 38,
damă, 60 lei; canapea în stare foarte
bună, aproape nouă, 600 lei; unele
pre

ţea
sau schimb tot cu o viţea. Tel. 0732-
517181. (RR)

. rr

ţ

ţat

ţi de paie;
m

ţ

ţuic
ţuic

ţioase, sticl
ţel f

ţi, 2 de femei; 2 plapume
cu lân

ţuri neg. Tel. 0255-
240038. (RR)

Vând în Glimboca moar

ţite laterale

ţa schiuri în stare
foarte bun

-

ţelan, 12 piese, 6 mari, 6 mici;
pereche de cizme piele m

ţurile sunt neg. Tel. 0786-
483218, 0355-415185, 0747-
468797. (RR)

Vând îngr

ţuic

-

ţar
ţ

ţuri neg. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând la Zorlenţu Mare oi mioare

ţa colţar sufragerie
extensibil, 800 lei; mas

ţ pentru
copii cu saltea, 150 lei; c

ţe,
bocanci de schi, placi de z

ţuit burlane, 500 lei;
2 matriţe manuale de f ţari,
200 lei/buc; porc 140 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0255-526862, 0732-344333 (rr)

Vând în Re ţa tv color diagona-
la 51, 150 lei; tv color lcd

ţie
încorporat

ţa covor persan, 80
lei; carpete, 20 lei/buc; candelabru,
80 lei; oglind

ţi, 150 lei;
bibliotec ţi, 120 lei;
canapea extensibil

ţuri neg. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând în Re ţa instant pe gaz

pentru ap

ţelu ţel
Bichon Havanez de 3 ani, alb;
preţuri neg. Tel. 0755-940848. (RR)

Vând în Boc
ţuic

ţa acordeon
Farfisa, 120 ba

ă ământ natural de
ovine, 8 lei sacul. Tel. 0743-092858.

Vând ă de prune

ă, carpetă
persană, birou copii ă, plasă cu
bile colorate din plastic (pentru u

ă stare, 400 lei; 2
calculatoare, 200 lei/buc; antenă
parabolică nouă, 100 lei. Tel. 0761-
348045, 0720-382827. (RR)

Vând în Caransebe
ăsu ă, 500 lei; rochie de mireasă,

500 lei; cărucior de copii, 300 lei;
rotobil, 30 lei; pre

ămioare, 300 lei/buc. Tel. 0255-
232807. (RR)

Vând în Re
ă de

sufragerie albastră cu placă de
marmură verde, 350 lei; pătu

ărucior de
copii modern, 250 lei; schiuri, be

ăpadă,
50-150 lei perechea. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Gherteni

ăl
ăcut bol

ă, 150 lei; dvd-uri fără
telecomandă, 40 lei/buc; laptop
Micro-Star, procesor de 2500, hdd
de 40, RAM 512, 200 lei u

ă pentru hol, 30 lei;
mască pentru vană, nouă, 100 lei;
rochie de mireasă, 300 lei; costum
negru pentru bărba

ă plus căr
ă 2 persoane,

180 lei; masă pentru retroproiector,
150 lei; masă calculator, 80 lei;
pre

ă caldă, 300 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)

Vând o pereche de cai, 2500
lei/buc; 10 sau 50 oi; 10 porci, minim
110-120 kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0764-
422290. (RR)

Vând vacă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)

Vând în Caransebe ă de
faguri; storcător pentru faguri;
că ă Pudel 2 ani, albă; că

ăcut
ă, capacitate 200 l, toate

ustensilele necesare, umplere
laterală, golire, 1500 €. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând în Re

ş

şi de
struguri. Tel. 0743-092858.

Vând 2 fotolii scoic
şcoal

şi la
camere sau balcoane). Tel. 0721-
155683.

Vând în Bocşa frigider conge
lator, perfect

ş col şi o
m

şi str

şi

ş ciocan
electric de lipit pentru tinichigerie şi
dispozitiv de f

şi
şi monitor,

250 lei; monitoare 16/9, 150 lei;
calculator P4 cu monitor lcd, 350 lei
uşor neg; laptop P4, 200 lei; dvd
Home Cinema 5.1, cu sta

şor neg;
combine, 50 lei/buc. Tel. 0765-
577197. (RR)

Vând în Reşi

şi

ş pres

ş

şa cazan de f

şi
şi, 8 registre,

impecabil, 600 € neg. Tel. 0746-
323212. (RR)

Vând la Borlovenii Noi brânz
ţuic

ţ

ă
proaspătă de vacă, 10 lei/kg; ă
de toamnă, 10 lei/l. Cumpăr 4-6
cauciucuri de Dacia, de 13, pentru
căru ă. Tel. 0762-378703. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
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Agentii imobiliare,

6

Vând în Re ţa mobil -

ţa l ţi

ţic

ţuri neg. Tel. 0722-589526,
0721-823203. (RR)

Vând la Cornea teracot -

ţ
negociabil. Tel. 0746-106260.

Vând dormitor, 700 lei; mobilier
vechi, 200 lei; mobil

ţar mare de catifea bej. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând tv lcd Sony, 2 ani vechime.
Preţ acceptabil. Tel. 0355-411682,
0733-594473.

Vând urgent canapea 1 persoa-
n

ţ
foarte avantajos, un dvd writer, nou,
sigilat, marca Samsung, interfaţa
Sata, cu termen de garanţie de 2
ani, sunt din Re ţa. Tel. 0751-
132460, încercaţi, nici nu ţi ce
pierdeţi, o s ţi c ţi foarte
mulţumiţi, v

ţ

ţ 50
lei. Tel. 0758-907095.

Vând bicicleta fetiţe, vârsta între
3 ţi ajut

ţ 150 lei. Tel.
0758-907095.

Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, sârm

ţul este de 40 de lei pe kg. Sunt
din Re ţa. Tel. 0751-132460 sau
0355-407164, încercaţi

ţi c ţi mulţumiţi.
Vând c

şi

şi şor din aur,
21 grame, 100 lei/gram. Tel. 0727-
199030, 0355-409985. (RR)

Vând la Ezeriş vac şie de 6-7
ani, f

ş, 4000 lei;
mânz de 2.5 ani, negru, castrat,
2500 lei; iap

ş

şului, suspendat şi
col

ş, îmbr
şi 4-6 ani. Tel.

0749-486188; 0355-80257-48.
Vând foarte urgent, la un pre

şi
şti

ştept.
Închiriez sau vând rochi

şi 5 ani, dotat

şi
şi o s

şi c

ă combi
nată. Tel. 0770-546592. (RR)

Vând în Re ăn

ă ro
ătată de 2 săptămâni, are o

vi ă, 4000 lei; vacă florală, negru
cu alb, a doua fătare, fătată de 1
săptămână, are tăura

ă albă de 10 ani, cu
mânză sură de 5 luni, 2500 lei;
pre

ă de
montată, completă, cu grătare, u ă,
plăcile întregi, cărămizile originale,
650 lei. Tel. 0747-239755. (RR)

Vând mobilă stil vechi, pre

ă tineret, 700 lei
neg.; boilerAriston gaz, 400 lei neg.;
convector pe gaz, 400 lei. Tel. 0731-
191130.

Vând bucătărie din lemn de nuc,
culoarea cire ă

ă, tv color Teletext, diagonala 56
cm, bicicletă copii 6-7 ani, bicicletă
copii 4-5 ani, bicicletă cu acumula-
tori 2 ani, 2 peruci păr natural, radio
casetofon, jucării plu ăcă-
minte copii 2-3 ani

ă vede ă o să fi
ă a

ă fulg
de nea, vârsta 3-5 ani. Tel. 0758-
907095.

Vând sanie în stare f. bună,
cumpărată din Lidl Austria. Pre

ă cu ro ătoare,
adusă din Austria. Pre

ă de
cupru pentru bobinaj, emailată, de
următoarele dimensiuni: sârmă de
cupru de fi =1 mm diametrul, 1
mosor de 10 kg; sârmă de cupru
pentru bobinaj, emailată, de fi = 0,5
mm diametrul, 1 mosor de 4 kg.
Pre

ă
vede ă o să fi

ărucior copii landou 120
lei ărucior copii sport 50 lei. Tel.
0771-089215, 0720-018443.

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap Neuromotorţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2 ap 3 unc ioneaz o
irm pentru ispozitive edical roteze, orteze, nc l minte
ortopedic , corsete, c rucioare pentru persoanele cu handicap

econtate prin CAS CS. Program ar i 14.15 - 17.00.
Informa ii suplimentare: tefan

S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . , . f ţ
f d m e, p î ţ

,
d m ţ

ţ 0751-486304, 0785-223501, S
teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă
ă ă ă

ă ă

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,40

3,20

3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
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lei

4,44
4,42
4,40

4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
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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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ă cu jante ă ,
pentru V Golf 3, în perfectă stare.
Pre

, m rimea
w

Vând în Re ţa tractor de 40 CP,
are cabin

ţa jante aluminiu
15, 16 ţoli, 550 lei/set; cauciucuri de
iarn

ţuri foarte
avantajoase. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând Daewoo Nubira II, an
2006, 1600 cmc, culoare gri
metalizat, 35.000 km reali, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0744-
885428, 0723-453336. (RR)

Vând în Re ţa semiremorc

ţionare, cauciucuri foarte bune,
2700 € neg; sem

ţii de rezerv

şi

şi

şi

ă, în stare foarte bună, 500
€ neg. Tel. 0752-817392. (RR)

Vând la Re

ă, diferite dimensiuni, 50-100
lei/buc; dezmembrez Renault
Twingo, an 2001, pre

ă
basculantă de 3 tone, cu o singură
axă, pentru tractor, 1000 € neg;
tractor U650 în stare perfectă de
func

ănătoare pentru
porumb, bonus sec ă,
1000 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

RE ŢA:

ŢA:

ŢELU RO

Ţ: 15

ŞI
ŞA:

Ş:

ŞU:

asistent medical generalist: 1;

ţinere ţii universale: 1;
muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide

muncitor necalificat la demolarea cl
ţ

BOC

BĂILE HERCULANE:
CARANSEBE

ORAVI

O
BOZOVICI:
TOTAL JUDE

l ş mecanic: 1; muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 1;

agent poştal: 2; educator specializat: 2; factor
poştal: 1; l ş mecanic de între şi repara

şi semisolide: 1;

şeli
zid

oficiant poşt

ăcătu

mecanic utilaj: 1;

ăcătu

ădirilor, căptu
ărie, plăci mozaic, faian ă, gresie, parc: 1;

ă telegrame: 1;

lucrător comercial: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 06.11.2013

Prisma s.r.l. angajează
- secretar ţieă redac

Condiţii studii adecvate.:

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

Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.

Vând la O

ăru ă pe
ro

ă, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP, înma
triculat, oglinzi electrice, jante aliaj,
6 airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instala

ă
austriacă. Tel. 0730-804745. (RR)

Vând la Brebu Dacia 1300, an
1983, culoare gri, în stare de
func

ă

ă, 500 €. Tel. 0767-
679777. (RR)

Vând în Măureni tractor marca
Steyr, 20 CP, 2500 € neg,

ă, plug cu 3 brazde,
înmatriculat în România, verificare
până în 2015, 3500 € neg; moped,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând la Boc

ă, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
pu ă în România, schim
bat tot la direc

ă impecabil,
1100 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)

Vând Matiz + piese. Pre

ă Mercedes
Sprinter 311 CDI, cabină dublă, 7
locuri, an 2000, 2200 cmc, 109 CP,
198.000 km, înscrisă în 2012 în ă,
culoare portocaliu, cârlig deta

ă ro ăuri,
cauciucuri de iarnă 185/65/14, 100
lei/buc. Tel. 0771-089215, 0720-
018443

ăr rulotă de 4 locuri
ă Cielo. Tel. 0732-

603739, 0752-111663.

ţelu Ro

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote pen-

tru cai, 1000 lei. Tel. 0722-551615.
Vând Opel Vectra limuzin

-

ţii de erbicidat
ţ

ţionare, acte la zi, 250 € neg; 2
lame pentru cositoare, tip Or

ţi-
nut, plus multe piese de schimb. Tel.
0740-068548. (RR)

Vând la Re ţa motor de U445,
reparaţie capital

ţin circulat -
ţie

ţ
negociabil. Tel. 0745-818668.

Vând autoutilitar

ţar

ţ 5700 € neg Tel. 0749-044785.
Vând dou ţi cu patru g

Cump

şu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355-
417177, 0755-952427. (RR)

Vând la Domaşnea c

şi diverse alte
uti laje agricole, provenien

ştie,
50 lei/buc. Tel. 0742-627849. (RR)

Vând Golf 2 diesel, bine între

şi

şi tractor
55 CP, cabin

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

şi sistemul de
frânare, merge şi arat

şabil.
Pre

şi
cârlig remorc

.

.

Cumpăr 4-6 cauciucuri de
Dacia, de 13, pentru căru ă. Tel.
0762-378703. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

ă, 500 €/buc.
Tel. 0767-679777.

ţ

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

Vând la Re ţa 2 motoare de
U445, reparaţie capital

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

ş i i n f o r m a

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu
Îngrijesc copii ce merg la

gr ţ

-

ţa ore de limb

ţa, caut doamn

ţenie în apartament. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Transport cu microbuz m

ţelegere. Tel. 0748-351548.

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

Caut loc de muncă în Govân
dari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la firme. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)

Predau în Re ă
germană. Tel. 0727-199030, 0355-
409985. (RR)

Caut îngrijitoare pentru bolnav
neuro-motor. Tel. 0740-619914.

Femeie serioasă, locuiesc în
centru Re ă sau
domni ă mai tânără pentru
cură

ărime
medie marfă zona Cara

şcoal

şi

şi
şoar

ş-Severin, la
mica în

Lucrător cu experien ă în
ccident montez tavane, podele

laminate, pere ăveli,
izola

ă,
tehnice, juridice, beletristică. Pre

ţ
o

ţi rigips, zugr
ţii. Tel. 0722-820910.

Traduceri în
ţuri

imbatabile. A

Reparăm elec t rocasn ice,
instalaţii sanitare, electrice, montăm
centrale termice, la domiciliu
clientului. Tel. 0746-213516.

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Electrician schimb instalaţii
electrice de la A la Z, tablouri elec
trice, siguranţe, prize lustre, aplici
etc. Tel. 0728-813340.

şi din German

ştept comenzile
voastre. Tel. 0723-316504.

-

Domn 48 ani, 175/80, prezen-
tabil, manierat,

ţ

ţie material

-

Tân ţ, serios, serviciu,
f

şaten, ochi verzi,
antialcool, doresc cunoştin

şoar

ş, pentru
prietenie-c

ă cu
doamnă pentru căsătorie. Am
situa ă bună. Tel. 0733-
235980.

Bărbat 36 ani, handicap fizic
gradul 2, doresc să cunosc o doam
nă/domni ă. Tel. 0734-107938.

ăr, drăgu
ără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o fată fără copii, maxim 35
ani, de la sat sau ora

ăsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

Matrimoniale
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SC MIRA-VAL SRL Reşi
şini vechi - RABLE,

sau scoase din uz, eliber

şi
plata pe loc. Tel. 0255-222978,
0729-083149, 0726-381090.

ţa
cumpără ma

ăm
certificat de distrugere pentru
radiere, asigurăm transport

Agen ă pentru Ocuparea For
ă Cara ă intrarea în vigoare

începând cu data de 22 octombrie 2013 a Legii nr.
250/19.07.2013, pentru modificarea

ărilor pentru
ării for ă,

ării sociale .
Principalele completari si modificări aduse celor 2
legi sunt următoarele

nu beneficiază de indemniza
ă ă,

medicină dentară ării
dreptului, au promovat concursul na

ă comunice agen
ă teritoriale,

ocuparea locurilor de muncă vacante în termen de o
zi de la data ocupării acestora

angajatorii care încadrează absolven

ă men ă raporturile de muncă sau de serviciu
ale acestora cel pu

ă
zute la art. 74

ă, la
cerere, ă durată înregistra

ă, care nu
beneficiază de indemniza

ă durată - persoana care este
ă mai mare de 12 luni, în cazul

persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani
ă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta

cuprinsă între 16 ani ă la împlinirea vârstei de
25 de ani

tânăr cu risc de marginalizare socială - persoana
cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care
îndepline ăzute la punctul IV, se
înregistrează la agen

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

următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protec

ă
ărui familie nu îi poate

asigura între

ă a traficului de persoane.
promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor

cu risc de marginalizare sociala, 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 angajtori 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.

evaluarea şi certificarea competenţelor
profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale
se acordă gratuit, o singură dată , pentru fiecare
perioadă în care şomerul se află în căutarea unui loc
de muncă si numai pentru ocupaţiile sau calificările
pentru care sunt autorizate, potrivit legii, centre de
evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
dobândite pe alte căi decât cele formale.

Evaluarea şi certificarea competenţelor
profesionale dobândite pe alte căi decât cele
formale, finanţate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, se realizează de agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă, prin:

a) centrele de formare profesională din
subordinea acestora care sunt autorizate ca centre
de evaluare;

b) centrele regionale de formare profesională a
adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, care sunt autorizate ca centre de
evaluare;

c) persoanele juridice de drept public sau privat
autorizate, în condiţiile legii, ca centre de evaluare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute atat la
sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian

alescu nr 17 (tel 0255 212160), cat si la sediile
punctelor de lucru din judeţ.

ţia Judeţean ţei de
Munc ţ

ţei de munc

ţie de
ţii licenţiaţi ai facult ţilor de medicin

ţional de
rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

angajatorii au obligaţia s ţiilor
pentru ocuparea forţei de munc

.
ţi în condi

ţiile legii si care beneficiaza de subventii, sunt obli
gaţi s ţin

ţin 18 luni de la data angajarii.
prima de încadrare

ţi la
agenţiile pentru ocuparea forţei de munc

ţie de

.

ţiile prev
ţia pentru ocuparea forţei de

munc
ţa

ţie a copilului sau
provine din acest sistem;

b) are dizabilit ţi;
c) nu are familie sau a c

ţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse

privative de libertate;
f) este victim

L . -

ş-Severin anun

şi completarea
Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigur
şomaj şi stimularea ocup şi
pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginaliz

şomaj
absolven

şi farmacie care, la data solicit

şi prima de instalare, prev
şi art. 75 din Legea 76/2002, denumite

în continuare prime de mobilitate, se acord
şi şomerilor de lung

şomaj.
şomer de lung

şomer pe o perioad
şi pe o

perioad
şi pân

şte condi

şi are domiciliul sau,
dup şedin şi se încadreaz

-
-

-

�

�

:
�

�

�

�

�

�

ANUNŢ ANGAJARE
Subscrisa SC LEGAL EXPERT SRL, cu sediul social n

Re i a, Bd. A.I. Cuza, nr. 18, ap. 1, anun scoaterea la concurs a
unui post de CONSILIER JURIDIC cu experien . Candida ii
trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: s

î
ţ ţ

ţ ţ
î ţ ţin

ţe aprofundate de drept penal, dreptul muncii, drept
civil

B

.

ţ

- ţ

- î

ş

ştin
şi procesual civil, drept administrativ şi s fie posesori de

permis auto categoria .
Data limit

ş

ă
ă

ă ă ă ă de ă
cuno

ă

ă pentru depunerea documentelor de înscriere la
concurs: 12.11.2013, ora 16.00

Depunerea documentelor de înscriere la concurs se face la
SC LEGAL EXPERT SRL din Re i a, str. Horea, bl. A7, parter sau
prin e-mail (scanate), la adresa legalexpert22@yahoo.com sau
prin intermediul faxului la nr. de fax: 0255 213468. Rela ii
suplimentare se pot obtine la SC LEGAL EXPERT SRL sau la
telefon 0255 213468. Concursul va fi organizat n data de
15.11.2013, ora 8.00.

Modificarea }i completarea Legilor nr. 76/2002 }i 116/2002
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