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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Editorial Dan Popoviciu Moşul
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GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA organiza
ă, apolitică Ă

VOLUNTARI pentru proiecte de protec ă a fi
implementate în anul 2014. ă

ă implice voluntari în proiectele GEC Nera sunt rugate să ne
contacteze până în data de 05.12.2013 la sediul din Oravi

ării rurale. Aria de ac

Đjerdap. Obiective - Cooperare cu autorită

ă
ărea. - Promovarea voluntariatului în scopul furnizării către

comunită
ă protec ă a stării factorilor de

mediu ă ă
ări de probe de apă

ărilor accidentale; informarea

ă a
comunită ă.

De ce să fii voluntar ? - Pentru a câ ă în vederea
ob

ă
ă

ăie
ă; - Pentru a întâlni persoane

importante; - Pentru a te distra.
Vă rugăm să re ă privată! Grupul este

o organiza ă fără scop patrimonial care reali
zează activită ă rugam să accesa

ă web www.gecnera.ro. Voluntarii care în anul 2014 vor
ob ă

ătoarele pozi
ă

ă
Đjerdap,

Deliblatska Peš
ă

cetă ării
legisla

ă
ă îndeplinească

următoarele condi
ă aibă voca ă

ă accepte să participe la un
training pentru dobândirea de cuno ă

ă să activeze. -să aibă capacitatea de a se adapta la realizarea
unei activită

ă ă în
raport cu colegii) -să accepte să încheie un contract de voluntariat cu
GEC Nera prin care să se angajeze că, în perioada aprilie - noiembreie
2014, este disponibil minim 20 ore/lună pentru activită

ă existe un acord scris al unuia dintre părin
ă

ărei pozi
ă ării legisla

ă fie elev de liceu (grup
ă

ă
ă fie elev de liceu/grup

ă ă

ă fie elev de liceu/grup
ă
ă

ă
ă sau germană (vorbit)

Calendarul activită
ă

ă în: -interviu pentru identificarea voca

ă

ă a unui text
din limba româna în limba engleză/germană pentru pozi

ă

ă
ătre GEC Nera.

Pentru activită ă în
bani însă le vor fi acoperite toate cheltuielile privind activită

ă; materiale
informative; echipamente de lucru); cheltuieli de deplasare în zona
activită

ă ateste experien ă
în domeniul voluntariatului. Vă a ăm cu drag !

ţie
nonguvernamental

ţia mediului care urmeaz
ţile, ONG-urie care

doresc s
ţa, str. 1

Decembrie 1918, nr. 60, etaj 2 sau la telef. 0255572026, 0722437197,
gecnera@yahoo.com, www.facebook.com/GECNERA

Despre GEC Nera Structura Asociaţie cu 34 de membrii activi,
centru de voluntariat incluzând 60 voluntari din zona parcurilor naturale
Cheile Nerei - Beu ţa, Semenic - Cheile Cara ţile de Fier,
comitet de administraţie, consiliu ţific, 3 echipe specializate pentru
implementare proiectelor în domeniul managementului ariilor naturale
protejate, apei, de ţiune Sudul
Banatului Istoric, pe teritoriul României

ţional Cheile Nerei - Beu ţa, Parcului Naţional Semenic -
Cheile Cara ţile de Fier, Parcului Natural
Regional Vrša ţii Vâr ţului), Rezervaţiei Naturale
Speciale Deliblatska Peš ţional

ţile locale pentru implemen
tarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate din sudul
Banatului. -Monitorizarea calit ţii apei pe râurile Nera, Cara

ţile locale a unor servicii ecologice de interes public ce vizea
z ţia mediului (monitorizarea alternativ

ţii; alerte transmise autorit ţilor locale în cazul
unor agresiuni majore împotriva mediului; recolt

ţiei

ţilor locale din zona parcurilor. -Colaborarea transfrontalier
ţ

ţinerii unui job bun; - Pentru a-ţi menţine „în uz„ cuno ţe sau
abilit ţi pe care altfel nu le folose ţi face noi prieteni; -
Pentru a înv ţa lucruri noi ţi forma deprinderi utile; - Pentru a fi parte
a unei organizaţii prestigioase; - Pentru a te simţi util; - Pentru a-i ajuta
pe cei mai puţin noroco ţi face datoria de cre

ţi face contacte utile; -
Pentru a face parte dintr-o echip

ţineţi! GEC Nera nu este o firm
ţie nonguvernamental

ţi de interes public. Pentru detalii v ţi
pagina noastr

ţine performanţele cerute în cadrul activit ţilor de agent ecologic
ţi ţi în

cadrul proiectelor pe care GEC Nera le va implementa în viitor.

Poziţii în cadrul voluntariatului Voluntarii pot activa în cadrul
centrului de voluntariat al GEC Nera pe urm ţii: Agent
ecologic pentru monitorizarea calit ţ ii factorilor de mediu i a
biodiversit ţ ii în zona parcurilor naturale ţionale Porţile de Fier,
Cheile Nerei Beu ţa, Semenic - Cheile Cara

ţenilor din zonele de acţiune ale GEC Nera în vederea respect
ţiei privind protecţia mediului. Ghid pentru practicarea

ecoturismului în zona ariilor naturale protejate din sudul Banatului
Istoric de pe teritoriul României

ţii de participare Pentru a participa la activit ţile centrului de
voluntariat al GEC Nera voluntarii trebuie s

ţii:
A. Condiţii generale -s ţie pentru activit ţi de interes

public destinate protecţiei mediului. -s
ţe ţi în domeniile în care

urmeaz
ţi concrete în cadrul unui grup (respectarea programului de

lucru
ţilor proprii; respect, solidaritate

ţi de voluntariat. -
în cazul elevilor, s ţi privind
participarea la activit ţi de voluntariat.

B) Condiţii specifice fiec ţii Pentru poziţia de agent ecologic
voluntar pentru informarea cet ţenilor în vederea respect ţiei
privind protecţia mediului -s ţia
de agent ecologic voluntar pentru monitorizarea calit ţii factorilor de
mediu ţii în zona parcurilor naturale din sudul Banatului. -
s

ţi. -abilit ţi medii de operare pe PC (minim MSO -
Word, Internet) Pentru poziţia de ghid voluntar pentru practicarea
ecoturismului: -s

ţi care a fost legitimat ca voluntar al
GEC Nera ţi de monitorizare a mediului la GEC
Nera minimum un an. -abilit ţi medii de operare pe PC (minim MSO -
Word, Internet) -cuno ţe medii de limba englez

ţilor de voluntariat pe anul 2014. 07.12. 2013 -
21.12.2013 Selectarea candidaţilor pentru activit ţi de voluntariat.
Activitatea const ţiei

ţiei de a deveni voluntar + test IQ + test operare PC (navigare pe
Internet, transmitere mesaje pe e-mail) pentru poziţia de agent
ecologic pentru monitorizarea mediului

ţenilor . -interviu pentru identificarea vocaţiei
ţiei de a deveni voluntar + test IQ + test operare PC (navigare pe

Internet, transmitere mesaje pe e-mail) + traducerea oral
ţia de ghid

pentru practicarea ecoturismului. 11.01.2014 - 31.03.2014 Training de
abilitare a candidaţilor în activit ţi specifice de voluntariat. 01.04.2014.
- 15.04.2014 Managementul voluntarilor (validarea voluntarilor,
încheierea contractelor de voluntariat

ţiilor) 16.04.2014 - 30.11.2014Activit ţi de protecţia mediului în
cadrul proiectelor implementate de c

ţile realizate voluntarii nu vor primi o recompens
ţile de

voluntariat care constau în: cheltuieli de training (plata trainer,
consumabile, materiale suport, echipamente), cheltuieli pentru punctul
de lucru (consumabile; comunicare telef/fax/Internet/post

ţilor GEC Nera (masa, cazare, carburant, bilete de transport).
La absolvirea cursului volutarii vor primi un Certificat de agent ecologic
voluntar iar la finalizarea anului de voluntariat 2014 ace

ţa profesional

şi nonprofit RECRUTEAZ

Şcolile, universit

şni şului şi Por
ştiin

şeurilor şi dezvolt
şi Serbiei, incluzând zonele

Parcului Na şni
şului, Parcului Natural Por

şe
şi Parcului Na

ş, Miniş şi
fluviul Dun

şi a biodiversit
şi

sol în cazul polu şi sensibilizarea popula
şi a grupurilor de turişti privind regimul ariilor naturale protejate;

igienizarea traseelor şi a locurilor de popas din interiorul ariilor naturale
protejate). -Elaborarea de strategii locale de dezvoltare durabil

ştiga experien
ştin

şti; - Pentru a-
şi a-

şi; - Pentru a- ştin; - Pentru a
ajuta comunitatea în care tr şti; - Pentru a-

şi
ghid pentru practicarea ecoturismului pot fi angaja şi remunera

ş
şi na

şni şului,
şi

Serbiei. Agent ecologic pentru informare şi consiliere oferit

şi Serbiei.
Condi

ştin şi abilit

şi a regulamentului intern al GEC Nera; realizarea
responsabilit şi spirit de echip

şcolar) Pentru pozi

şi a biodiversit
şcolar, absolvent a 12 clase, student sau

absolvent al unei facult

şcolar, absolvent a 12 clase,
student sau absolvent al unei facult

şi care a practicat activit

ştin

şi a
motiva

şi agent ecologic voluntar
pentru informarea cet şi a
motiva

şi a fişei postului, realizarea
legitima

ştia vor primi o
diploma de Voluntar European care s

ştept

čke Planine (Mun
čara (Dunele Deliblata)

čara, Vršačke Planine situate pe teritoriul Romaniei

-

-

-

-

�

�

�

Ofertă pentru voluntariat la GEC Nera în anul 2014

În această seară, copilaşii îşi lustruiesc cizmele sau
ciubotele, pentru a-l primi pe Moş Nicolae. Copiii, în visele
poveştilor lor îl vor primi şi, mai ales, îl vor aştepta ca pe un
vis frumos ce va putea fi pus în ghetuţe de părinţi în funcţie
de banii ce îi vor putea aloca acestei sărbători a copilăriei.

Pe de altă parte, ne gândim la sătenii din Pungeşti,
maltrataţi de jandarmi, la consătenii din Roşia Montană
care militează pentru neexploatarea aurului deasupra
căruia îşi sapă latrinele. Cine poate avea dreptate? Ce să
facă Moşul? Unde să-şi lase joardele şi dulciurile? Poate
joardele pe la politicieni. Dulciurile pe la copilaşi. Dar
veninul, dorinţa de înavuţire peste şi prin venele
electoratului unde le vor depune ca urmare a unei joarde

împodobite de moşul cel darnic?
Revin la posibilităţile financiare ale unei familii normale.

Ce poţi să-i pui copilului în ghetuţe? O ciocolată, o
portocală şi, eventual o pungă de dulciuri. C u ce preţ? Îi
pasă cuiva că, acest preţ este echivalentul unei cine şi a
unui prânz? În ce rahat de societate trăim, dacă ne gândim
de două ori dacă îi cumpărăm copilului o ciocolată sau mai
bine cumpărăm o pâine pentru toţi cei ai casei? De
sărbători ne dorim să fim cu toţii mai buni. Cu cine? Cu cel
care te înjură doar pentru că spui ceva? Cu cel care te
aşteaptă la colţ pentru a î-ţi fura colţul de pâine? Cu cel
care a vândut jumătate din ţară şi plânge acum, că ţara nu
este compusă doar din două jumătăţi? Mai plângem, mai

empatizăm cu cineva? A trecut 1 Decembrie. Foarte puţini
ne-am manifestat ca şi cum am fi români. Sau, am fi fost?
Trec şi peste asta. Revin la luna cadourilor, cum se spunea
când eram copil. Ce cadouri le putem face copiilor noştri?
Materiale sau spirituale? Dacă ne aplecăm înspre cele
materiale, vom deveni robii unei black friday fără de sfârşit.
Dacă ne aplecăm înspre cele spirituale, mi-e teamă că
vom declanşa o dezbatere fără de sfârşit între
spiritualitatea unui guţă, vizavi de un vers gen „şi-atunci m-
apropii de pietre şi tac”. Ce să mai scriu, mai bine tac. Cred
totuşi, că este timpul să spunem ce avem de spus. Vin
sărbătorile. Nu trebuie să înjurăm autorităţile. Măcar să le
spunem celor dragi, te iubesc!



Cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae, în data de
6 decembrie, în municipiul Re

ăria
Municipiului Re

ă ă ământ din Re

ăria
Municipiului Re ătit mai multe surprize
pentru cei mici.

În acest an, administra ă a achizi

ături de cele
existente din anii anteriori pentru a conferi o notă
festivă ora ărbătorilor de iarnă.

ncepând cu ,
operatorul de transport public local de persoane din
Re

ă

ă din data de 30 octombrie 2013 s-
a votat în unanimitate dezafectarea firului de contact
pe întreaga lungime, pentru evitarea producerii unor
accidente prin ruperea acestuia. Prin urmare, S.C.
SPEDITION RO-A-TIR S.R.L. aplică măsurile
necesare pentru dezafectarea în totalitate a firului de
contact al tramvaielor, în regim de urgen ă.

Până în prezent, a fost dezafectat circa 65% din
totalul re

şi

şi organizat de Prim
şi

şi
şi poezii specifice de

sezon, urmat de un recital al corului „Menestrelul” al
Palatului Copiilor şi Elevilor. În plus, Prim

şi

şi,
furtun luminos, şir luminos, stelu

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local. Elemen

tele decorative noi au fost montate al

şului, în apropierea s

şi

şedin

ţa va fi aprins
iluminatul festiv, moment marcat printr-un spectacol
artistic dedicat copiilor

ţa.
De la ora 17.30, în Centrul Civic al municipiului,

elevi ai unit ţilor de înv ţ ţa vor
susţine un program de colinde

ţa a preg

ţia local ţionat
unele elemente decorative noi (ţurţuri lumino

ţe 3D, capiteluri
stâlpi, figurine pentru stâlpi, globuri pentru brad). De
asemenea, o serie de decoraţiuni au fost realizate, în
regie proprie, de Direcţia pentru Întreţinerea

-

Î data de 4 decembrie 2013

ţa, S.C. Spedition RO-A-TIR S.R.L., a procedat
la dezafectarea firului de contact al tramvaiului pe
tronsonul strada Libert ţii - pasaj TMK.

În cadrul ţei Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţ

ţ

ţelei existente.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

2

Prim

Prim

ăria Municipiului Re

ăpezire” face un apel la to ătorii de locuri de veci să achite
taxele de concesiune. În urma inventarierii locurilor de veci din
cimitirele municipiului Re ă un număr mare de locuri
de veci sunt neîngrijite

ă sunt neachitate. Au fost trimise în jur de 100 de în ări cu
confirmare de primire pentru achitarea taxei de concesiune. Potrivit
Regulamentului de organizare

ăsat în
părăsire o perioadă mai mare de 2 ani ă
dispozi ăzute în prezentele norme”, concesionarea locurilor de
înhumare încetează. După 30 de zile calendaristice de la transmiterea
acestui anun

ării altor solicitan
ă cu restan

ă
vineri, între orele 7.30-15:00

ăria Municipiului Re ă finalizarea lucrărilor de
modernizare a sălii cinematografului “Dacia”, finan ătre Grupul
CEZ în România, valoarea investi

ările au constat în achizi

ă vestiare.
ă cale, Primăria Municipiului Re

ă ă speran
ări viitoare la fel de fructoase.

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

şi
şi abandonate iar din eviden

şit c ştiin

şi func

şi concesionarul nu respect

şate la avizierele din cimitire şi la sediulAdministra
şi Pompe

Funebre din Reşi
şi duminica în intervalul 8:00-12:00.

şi

şi montarea unui sistem de
sonorizare, a unui sistem de lumini, a unui ecran de proiec şi a unei
cortine precum şi în reabilitarea a dou

şi şte Grupului
CEZ în România pentru sponsorizarea realizat şi îşi exprim

ţa prin „Direcţia pentru Întreţinerea

ţi deţin

ţa s-a constatat c
ţele contabile a

reie ţ

ţionare a cimitirelor, aprobat prin
HCL nr. 216/30.10.2012, atunci când “locul concesionat este l

ţiile prev

ţ, locurile de veci neachitate vor fi trecute în administrarea
cimitirelor în vederea repartiz ţi. Tabelele cu situaţia
persoanelor care figureaz ţe la plata locurilor de veci sunt
afi ţiei Cimitirelor.

Persoanele vizate se vor adresaAdministraţiei Cimitirelor
ţa, la sediul situat pe str. Gratz nr. 6, de luni pân

ţa anunţ
ţate de c

ţiei fiind de 10.000 de euro.
Lucr ţia

ţie

Pe aceast ţa mulţume
ţa

în colabor

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
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Debitor SC Micoti SRL cu sediul în localitatea Caransebeş, Calea
Severinului, nr. 167, jude ş-Severin, nr. de înmatriculare la ORC
Caraş-Severin J11/1024/1991, CUI 1066976, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

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

ş, Calea Severinului, nr. 167, jude ş-Severin, act de
identitate tip CI, seria KS nr. 154092, emis de Caransebeş la data de
27.02.2004, data naşterii 02.11.1954 în loc. Teregova, jud. Caraş-
Severin, CNP 1541102110658, în calitate de asociat unic şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar , fiind timbrat

ţul Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este

Termen de continuarea procedurii la data de
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea
lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni. Pentru termenul din

ţean român, domiciliat în municipiul
Caransebe ţul Cara

ţei însoţit

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

:
, cetă

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

ă corespunzător.

NOTIFICARE

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

ă
1. STOICHESCU MIHAI

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

17.01.2014.

23.01.2014 12,00

4435/115/2013

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

06.01.2014.

03.02.2014.
13.02.2014.

13.02.2014 se citeaz

Alături de institu
ă ă

ă constituie o preocupare
permanentă pentru societatea civila ă

ă ă
cunoască ă respecte câteva reguli elementare de
autoprotec ă însu

ă să prevină neglijen
ă activitatea infractorilor.

Statistic, 1 din 4 furturi din locuin
ările următoare, din

partea poli ă tuturor cetă

ă ăminul:
Învă

ărgătorii de locuin ă în competi
ă acea împrejurare în care să „opereze”

cât mai rapid posibil pentru a evita sa fie surprin
ă. De regulă, profită de ocazia ce li se oferă

pentru a fura ă să pătrundă acolo unde locatarii
dispun măsuri vizibile de siguran ă.

Izolarea este dăunătoare. Împreună cu vecinii de în
credere, asigura

ăsa
ăr de telefon unde pute ăsit.

Evita ă oferi
ă, în special informa

ă a acestora.
Atunci când un necunoscut pretinde ca reprezintă o

institu ă, telefoane,
deratizare

ă. Un astfel de act trebuie să cuprindă viza
periodică, să nu prezinte modificări sau ături. Nu
accepta ă a legitima ă
persoana devine grăbită sau agitată (ceva nu este în
regulă!), solicita

ă pentru a le
comunica organelor abilitate.

Evita ă populariza

ăstrate în locuri greu
accesibile, evitând pe cât posibil „ascunzătorile”

tradi ă, saltea
ă electronică, nu

depozita
ă care să cuprindă caracteristici ale

produselor, pe care să o păstra
ă

le cunoască numai membrii familiei, facilita

ă cu u
ă fie

prevăzute cu încuietori sigure, modele atipice, cu un
grad înalt de securitate.

Dispunerea unui vizor

ă. Daca ave
ă cu

alimentare independentă.
ă, de regulă, calitatea produsului!

Daca locui ă ori în apartamente de bloc
situate la parter, etajul I sau ultimul etaj, este
recomandabil să proteja

ăror console sa fie încastrate în zid, iar
spa

ă a ă încuietorile
sunt blocate prin introducerea de corpuri străine (be

ă de
spărgătorii de locuin

ăine care
sta ă fără motiv pe scara blocului sau în dreptul
u

ă ace
ă pe lipsa de implicare civică.

Daca sesiza
ă în fa

ăine care încearcă sa intre fraudulos,
anun ă Poli ă constata

ă a devenit nefunc
ă

ărgătorii de locuin ă”.
Exersarea spiritului de vigilen ă reprezintă primul si

cel mai solid scut împotriva ho

ţiile specializate ale statului, asigu-
rarea securit ţii persoanelor ţii, a lini

ţeni.
Este recomandabil ca membrii comunit ţii s

ţie care, odat
ţa, naivitatea

ţe este favorizat de
neglijenţa proprietarilor. Recomand

ţiei, se adreseaz ţenilor,
oferindu-le idei ţiuni practice pentru a se simţi în
siguranţ

ţaţi psihologia infractorilor. Atunci când trec la
acţiune, sp ţe se afl ţie cu
timpul

ţ

ţ
-

ţi un sistem reciproc de supraveghere
a locuinţei în cazul absenţei de la domiciliu în week-end
sau pentru perioade mai lungi de timp. L ţi acestora
un num ţi fi g

ţi s ţi persoanelor necunoscute relaţii
despre vecinii dumneavoastr ţii
referitoare la ocupaţia, programul de lucru

ţie prestatoare de servicii (gaze, ap
ţi ţi cu atenţie

legitimaţia de serviciu, înainte de a-i permite accesul în
locuinţ

ţi prezentarea formal ţiilor, iar dac

ţi sprijinul vecinilor ţineţi cât mai
multe semnalmente ale celui în cauz

ţi s ţi achiziţionarea
ţinerea de bunuri de valoare ori a unor sume mari de

bani, la domiciliu. Bunurile de valoare cu dimensiuni
mici (bani, bijuterii, etc.) trebuie p

ţionale (
ţi achiziţionat aparatur

ţi ambalajele acesteia la vedere (pe balcon).
Întocmiţi o list

ţi într-un loc sigur.
Inscripţionând bunurile de valoare cu semne pe care s

ţi
recuperarea acestora în cazul unui furt.

Asiguraţi intrarea în locuinţ
ţionate din materiale rezistente, care s

ţa locuinţei dumneavoastr ţi
posibilitatea, montaţi un sistem electronic de alarm

Ţineţi cont de faptul ca preţul
reflect

ţi la cas

ţi ferestrele cu grilaje metalice
solide, ale c

ţiile dintre bare sa fie de dimensiuni mici.
Dac ţi pierdut cheile ori constataţi c

ţe
de chibrit, sârme, etc.), procedaţi imediat la înlocuirea
acestora. Orice întârziere poate fi prompt exploatat

ţe!
Atunci când observaţi persoane str
ţioneaz

ţi sa le întrebaţi despre scopul

ţialii infractori. Reţineţi c

ţi zgomote suspecte pe palier
ţi c ţa u

ţaţi de urgenţ ţia. Este posibil s ţi ca
vizorul dumneavoastr ţional, prin
lipirea unui timbru sau a unei buc ţi de hârtie pe
exterior, ceea ce constituie un indiciu sigur ca
sp ţe sunt „la treab

ţ
ţilor

şi a propriet ştii si
ordinii publice, trebuie s

şi cet

şi s
şite şi aplicate, devin

deprinderi de natur şi
alte aspecte care faciliteaz

şi op
şi a-şi proteja c

şi caut
şi în

locuin
şi evit

şi starea
material

ş.a.) solicita şi verifica

şters

şi re

şi/sau
de

şifonier, bibliotec ş.a.).
Daca a

şi solide, metalice
sau confec

şi a unui sistem de iluminat
exterior propriu poate avea efecte benefice pentru
siguran

şii unui vecin, nu ezita
şederii lor acolo. Folosirea unui ton politicos, dar ferm,
poate descuraja poten ştia
mizeaz

şi
observa şii unuia dintre vecini sunt
persoane str

şi a altor categorii de
infractori!

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Inspectoratul de Poli ş-Severinţie Judeţean Cara

Debitoarea SC Tamcrat Banat SRL, sediul social în loc.
Caransebeş, Calea Severinului, nr. 213, jud. Caraş-Severin, Cod de
identificare fiscal

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

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este 06.02.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

ă 17753607, număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

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

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean
ăscute în cursul procedurii, este de 06.01.2014.

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este 09.03.2014.
Termenul pentru afi

ţului
J11/636/2005, prin lichidator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timi

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este 26.02.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 27.02.2014.

, cetăţean român, domiciliat în
municipiul Timişoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. B 98, sc. B,
ap. 5, jud. Timiş, act de identitate tip CI, seria TM nr. 121973 emis
de Timişoara la data de 04.11.1999, data naşterii 05.10.1956, în
loc. Danceu/Jiana, jud. Mehedinţi, CNP 2561005354859, în
calitate de asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 2457/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

NOTIFICARE

Pentru termenul de 27. 02. 2014 se citează:
TUDORACHE MARIANA�

Debitor S.C. MED. AS Reşi şa S.R.L.

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

17.01.2014

23.01.2014 12,30

13.02.2014 se citeaz

ţa Filiala Boc

ţ ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

06.01.2014

03.02.2014

GRUBISICI MIHAI

, cu sediul în loc. Bocşa, str. Reşi ş-
Severin, înmatriculat ş-Severin sub nr. J11/338/1999, CUI 12358879, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-
242823, 0745-599107 public

şarea şi comunicarea tabelului preliminar este
.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

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

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din

şi ş-Severin, reprezentat

şi ş-
Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 011541, emis de Reşi şterii
22.01.1956 în loc. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, CNP 1560122113692, în calitate de asociat şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la dosar 4651/115/2013, fiind timbrat

ţei, nr. 16, jud. Cara

ţelor asupra averii debitoarei, este
.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate împotriva tabloului preliminar este de 5 zile
de la data public

ţelor este .
Termen de continuarea procedurii la data de 13.02.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timi

ţiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte
menţiuni. Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac

ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
23.01.2014, ora 12,00 la sediul lichidatorului din Timi

ţului J11/1093/1994, CUI
6695411, cu sediul social în loc. Re ţa, str. Romanilor, nr. 17, jud. Cara

ţii;
, cet ţean român, domiciliat în localitatea Re ţa, str. Romul Ladea, nr. 10, judeţul Cara

ţa la data de 07.04.2000, data na

ţei însoţit

ă la ORC Cara

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului în bpi.
Termenul pentru afi

ă Adunarea Generală a
Ac

, asociat persoană juridică, nr. de ordine în Registrul Comer
ă prin Grubisici

Mihai, administrator al societă
ă

ă de documentele justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa
Tribunalului CARA ă corespunzător.

NOTIFICARE

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

ă:
SC MED. AS SRL�

�

Locuin ă!ţe în siguranţ



Imobiliare

3

Vând în Re

ătă

şiţa, pe G.A.
Petculescu, apartament 3 camere
confort 1, decomandat, cu multiple
îmbun ţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (RR)

Vând în Cuptoare casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, pivni ă, curte mare, grădină
mare, tot terenul intravilan 1400 mp,
25.000 € neg. Tel. 0752-303433. (rr)

ţ

Vând în Reşi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

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

Vând în Reşi

şi

şi

şi

Vând în zona Zorlen
ş, o cl

ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

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

Caut s ţa,
Lunca Bârzavei, apartament 1-2
camere, s

ţul pieţei.
Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Re ţa apartament 3
camere, confort 1, pe Aleea Roman,
2 b

ţ

ţ

ţei aparta-
ment 2 camere, confort 1 semi-de-
comandat, cu îmbun ţiri, 23.000 €
neg. Tel. 0722-820910. (RR)

ţ spre
Sc

ă termi-
că, izolat interior

ătă

ă închiriez în Re

ă fie mobilat, utilat cu
electrocasnice, ofer pre

ăi, centrală termică, 34.000 €.
Tel. 0722-895420. (RR)

Vând la Doman casă compusă
din 3 camere, 2 holuri, baie, bucătă-
rie, cămară, pivni ă, fântână în cur-
te, anexe, cu livadă pomi fructiferi,
vi ă de vie, grădini cu flori, 30.000 €
neg. Tel. 0746-163778. (RR)

Vând în centrul Re

ătă

ăiu ădire cu 7 încăperi, 2
coridoare, curent 220/380, fântână
în curte de 7 metri, livadă, total
perimetru 4200 mp, 20.000 € neg.
Tel. 0724-543861. (RR)

PRISMA | 5 - 11 Decembrie 2013 |

(continuare )în pagina 7

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 246,
din 29 aprilie 2013, a fost publicata Legea
nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 121/2011
pentru modificarea si completarea unor
acte normative.

Prin acest act normativ, printre altele, se
aduc anumite modificari importante cu
privire la conditiile de inscriere in Cartea
Funciara a imobilelor, dupa cum urmeaza:

Prin actul normativ mentionat se
modifica Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de
constructii. Astfel, in ceea ce priveste
constructiile realizate inainte de 1 august
2001, fara autorizatie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, se
stabileste ca acestea se intabuleaza in
baza certificatului de atestare fiscala prin
care se atesta achitarea tuturor obligatiilor
fiscale de plata datorate autoritatii
administratiei publice locale in a carei raza
se afla situata constructia, precum si a
documentatiei cadastrale.

In cazul in care constructiile nu sunt
inregistrate la autoritatea administratiei
publice locale competente, acestea se
inregistreaza daca se achita impozitul
aferent pe ultimii 5 ani anteriori depunerii
declaratiei fiscale, inclusiv pentru anul in
curs.

Contribuabilii care depun declaratia
fiscala la autoritatea administratiei publice
locale competente potrivit specificatiilor de
mai sus si care efectueaza plata in termen
de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a
noii legi nu datoreaza obligatii fiscale
accesorii.

Prin actul normativ mentionat se
modifica totodata si anumite prevederi ale
Legii nr. 7/1996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliara.

Astfel, se introduce o prevedere
conform careia ca promisiunea de a incheia

un contract avand ca obiect dreptul de
proprietate asupra imobilului sau un alt
drept real in legatura cu acesta si actele de
alipire si dezlipire a imobilelor inscrise in
cartea funciara se incheie in forma
autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Prin noul act normativ se aduc clarificari
cu privire la tarifele de publicitate imobiliara
incasate de catre notarii publici in numele si
pe seama Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara.

Astfel, tarifele pentru cererile avand ca
obiect furnizarea serviciilor prestate de
ANCPI si unitatile sale subordonate pot fi
incasate de notarii publici in numele si pe
seama Agentiei Nationale, pe chitantiere si
facturiere ale acestei institutii sau pe bonuri
fiscale proprii. In vederea acoperirii
cheltuielilor de incasare si virare, se
percepe un comision din tarifele incasate.

Chitantierele si facturierele sunt puse la
dispozitie de catreAgentia Nationala si sunt
inscriptionate cu datele sale de identificare.

Tarifele incasate de notarii publici sunt
virate, pana la data de 25 a lunii urmatoare,
in contul ANCPI deschis la Trezoreria
Statului. Metodologia de incasare si virare
a tarifelor de publicitate imobiliara se
stabileste deANCPI si Uniunea Nationala a
Notarilor Publici din Romania prin protocol.
Evidenta tarifelor incasate de notarii publici
pentru serviciile prestate de ANCPI se tine
separat de evident financiar-contabila a
biroului notarial.

Versiunea oficiala a Legii nr. 127/2013
poate fi consultata timp de 10 zile de la
publicare, in mod gratuit, folosind serviciul
e-monitor administrat de catre Monitorul
Oficial. Acceseaza aici caseta Monitorului
Oficial din Centrul de Informare Pro-Legal
pentru a vizualiza gratuit Legea nr.
127/2013 precum si alte acte normative
importante prin intermediul serviciului e-
monitor.

1) Inscrierea constructiilor realizate
fara autorizatie de construire

2 ) F o r m a a u t e n t i c a p e n t r u
antecontracte

3) Incasarea tarifelor de publicitate
imobiliara

Cabinet de avocat Coltuc www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS, 0745150894

Modific@ri importante privind ^nscrierea imobilelor
^n Cartea Funciar@ din 2014

Vând garsonieră în Re
ă, lângă pia ă, 6000 €

neg. Tel. 0748-362533. (RR)

ăi, parter,
Făgăra

ă termică pe
cupru, geamuri termopan mahon,
u ă
modernă, podele laminate, u ă de
metal la intrare, mobilă modernă.
Tel. 0770-359314, 0748-119444.

Persoană f i z i că cumpăr
apartament 3 camere, conf. 1. Tel.
0729-351291.

ă, et. 1/4, centrală, u

ă intrare metalică,
35.000 €. Tel. 0727-708217.

şi

şi

şului, pre

şi interior noi, gresie - faian
ş

şi noi
moderne, geamuri termopan, aer
condi ş

ţa,
Lunc ţa mic

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

Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, 2 b

ţ avantajos. Tel.
0771-390864.

Ocazie, 2 camere confort 1, bloc
de 4 nivele, central

ţ

Vând apartament 3 camere în
Lunc

ţionat, u

Vând în Re
ă, zona Poli

ătă

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

Vând în Re

ăgăra

ările, mobilat, 35.000 €
neg. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând în Re
ătă

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

şi Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770-
546592, 0769-212428. (RR)

şi şului,
apartament 3 camere, confort 1,
toate dot

şi

şi modern, buc

şnad, 20.000 € neg;
apartament 3 camere confort 1,
Calea Caransebeşului, etaj 1/4,
dotat cu tot ce-i nou şi modern,
30.000 € neg. Tel. 0760-479181. (rr)

ţa, str.

Vând în Re ţa, F

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

ţ

Vând urgent apartament 3
camere 88 mp, pre

ă foarte
spa ă în Mociur, 40 mp, etaj 1,
balcon, chirie 35 €/lună numai
perioadă lungă cu garan

ţ negociabil. Tel.
0255-213709.

Vând sau închiriez avantajos
apartament o camer

ţioas

ţie. Preţ
vânzare 8500 €. Tel. 0766-603190.

Vând garsonieră pe str. Făgăra-
ără îmbunătăşului et. 2/4, f ţiri,

12.000 €. Tel. 0727-708217.
Schimb apartament 3 camere în

Lunc

ţ ţ
pentru etaj. Tel. 0727-708217.

Vând parcel

ţie semiterminat ţie,
pereţi, stâlpi

ţ
15.000 €. Tel. 0727-708217.

Vând cas

ţ 17.600 €.
Tel. 0740-844081.

Vând cas
ţ 13.500 €. Tel. 0742-

434509.
Moroasa 1, apartament 2

camere cu 2 b

ţie. Preţ vânzare 17.500 €
neg. Tel. 0766-603190.

Vând teren centru Re ţa la 20
de bulevard, între Alpha Bank

ă, et. 1/4 cu apartament 3
camere, obligatoriu et. 4 pe str. I.
Corvin, fără a cere diferen ă de pre

ă 5000 mp la 2 km
de Cuptoare, front stradal la

ăliug, cu
construc ă funda

ă 40 mp la sol,
ideala pentru iubitorii de natură
deoarece este o priveli ă
din partea de sus a parcelei. Pre

ă în Fizes, situată la
drumul principal la intrare în sat,
3200 mp, fântână în curte, nelocuită
de 4 ani, aprox. 30 m front stradal.
Tel. 0740-072937.

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat. Pre

ă cu teren în satul
Valeadeni. Pre

ăi, vând sau închiriez.
decomandat, parter înalt în bloc
turn, vedere bilaterală, central dar
lini ă, numai
familie ă lungă cu
garan

şoseaua care merge la V

şi centur

şte superb

ştit. Chirie 55 €/lun
şi perioad

şi
şi

BCR, 430 mp. Tel. 0766-603190.

Închiriez garsonier

ş

ă str. Albăs-
trelelor mobilată complet, centrală
termică. Tel. 0746-769501.

Închiriez apartament 2 camere,
confort 2, nemobilat, izola

ă metalică
încălzire verticală. Pre

Proprietar vând apartament 2
camere, Govândari, etaj 2 din 4,
centrală, termopane, faian ă,
gresie, podele, u ă metalică, 19.900
€. Tel. 0728-813340.

Vând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
termică gaz, terasă, anexe, curte,
grădină, pomi, vi ă de vie, acces
auto. Tel. 0749-319691.

ă
Intim, parter, 50 mp, Aleea Felix, bl.
4/3/4, modernizat cu gresie, faian ă,
parchet modern, centrală termică,
izolat interior
ălduros), termopane, u ă de

termopan separată de scara
blocului (este bun

ă proprie, mobilat/nemobilat.
Pre

ă. Tel.
0740-901345.

ţ

ţ

ţ

Vând apartament 2 camere în
Re ţa, zona Piaţa Agroalimentar

ţ

ţ 29.000 €. Tel. 0744-524991.
Apartament 3 camere, 51 mp,

confort 3. Govândari, izolat termic,
central

ţ negociabil 20.000 €. Tel. 0728-
400315.

Vând apartament cu 3 camere în
Re ţa, zona Intim, et. 1/4, geamuri
termopan ţie exterioar

ş

şa Montan

şi

şi exterior (ap. foarte
c ş

şi pt. privatizare)
pre

şi
şi izola

ţie interior,
exterior, termopane, u

ţ 130 €. Tel.
0355-803016, 0759-077067.

Vând apartament 2 camere,
Re ţa. Preţ neg. Tel. 0726-225083.

Vând cas ţa, 2 camere,
buc

ţ 15.000 € neg.
Tel. 0722-705675.

Vând cas ţa,
garaj, 5 camere, Valea Domanului.
Tel. 0722-501895.

şi
şi

şi

ă în Re
ătărie, baie, coridor, magazie

alimente în curte. Pre

ă cu etaj în Re

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbunătă

ărămidă. Pre

ă
mobilată, et. 1, Al. Tineretului. Pre

ă. Tel. 0770-370534.
Vând sau închiriez cameră de

cămin, zona Intim, îmbunătă

ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând apartament 2 camere,
mobilat, Moroasa 1, etaj 1, sc. 1,
bloc c ţ 20.000 €. Tel.
0355-407853, 0754-814211.

Ofer spre închiriere garsonier
ţ

300 lei/lun

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

Vând cas

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

ţa,
cartierul Lunca Bârzavei, de prefe-
rinţ

ţ
ţ ţi,

2 pivniţe mari, fântân

Vând la 28 km de Timi

Caut s ţa,
Lunca Bârzavei, apartament 2
camere. Tel. 0770-369155. (RR)

ă cu anexe ădină.
Tel. 0740-518765.

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

Doresc să închiriez în Re

ă zona catedralei, apartament 2
camere. Tel. 0770-369155. (RR)

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

ă utilă 720 mp,
cu baie, apă curentă, faian ă, 2 cur

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

ă, front stradal 42 m, 2
€/mp. Tel. 0747-550915. (RR)

Vând teren pe drumul Caranse-
be

ă închiriez în Re

şi gr

şi

şi

şte cas

şi 2 corpuri
sunt case, suprafa

şoara, în
localitatea Cebza, teren 4200
mp,loc de cas

şului, la 1 km de Govândari, 2800
mp, acces auto, 12 €/mp. Tel. 0755-
078696. (RR)

şi

-

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Începând cu 1 ianuarie 2011, Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, cu participarea
Administraţiei Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei şi a Administraţiei Parcului Naţional
Călimani, este partener în implementarea proiectului

, cod: SEE/B/0012/2.3/X, proiect finanţat din fonduri europene prin
Programul Sud-Est European (SEE).

reprezintă unul dintre cele mai importante surse de
finanţare pentru sectorul de mediu şi se implementează simultan în diferite ţări ale Europei de Sud-
Est. Programul cuprinde 4 Axe Prioritare, dintre care Axa 2 - cu o valoare totală de 53,7 mil. euro este
destinată . Proiectul a fost propus de Administraţia
publică locală a provinciei Macerata din Italia - în calitate de lider de proiect. Numărul total al
partenerilor cooptaţi este de nouă, aceştia provenind din: Austria, Ungaria, Bulgaria, Bosnia-
Herţegovina, Muntenegru, Slovacia şi Grecia. Lansarea oficială a proiectului a avut loc în luna mai
2011 în Italia, la Macerata, iar durata de implementare este de 36 de luni.

a fost ales în cadrul acestui proiect ca un etalon semnificativ al
posibilităţilor privind dezvoltarea durabilă zonală, generatoare de resurse financiare sustenabile
pentru comunităţile locale În perioada 04-05 iunie 2013, la Dorna Arini, prin activitatea

, proiectul a prilejuit organizarea
training-ului cu tema

. Acesta a cuprins Sesiunea I -
şi Sesiunea a-II-a -

.
Evenimentul a fost dedicat actualilor şi potenţialilor antreprenori, producători locali, administratori
de pensiuni, ONG-uri, primării, societăţi comerciale, meşteşugari şi în general factorilor locali
interesaţi care pot aduce zonei un aport constructiv şi sustenabil. Cu această ocazie, în cadrul Sesiunii
I, a fost prezentat participanţilor al zonei montane tip Green Mountain, un
document strategic succint, care pe baza acceptării consensuale de către un număr cât mai însemnat
de factori de decizie şi de interes local, furnizează Parcului Naţional Călimani un instrument
conceptual util identificării principalelor direcţii de dezvoltare şi a căilor de sprijinire a acelor sectoare
locale ce se pot poziţiona într-o relaţie de echilibru pe termen lung cu mediul, în general, şi cu
resursele naturale, în special. Documentul are în centrul atenţiei comunităţile locale şi se circumscrie
sferei comune de înţelegere a unor concepte de bază, cum ar fi accesibilizarea şi accesarea
finanţărilor de către acestea, dezvoltarea cu păstrarea valorilor naturale şi culturale, reprezentarea şi
managementul participativ activ, asigurarea consultanţei şi promovarea identităţii locale. Totodată,
s-au prezentat şi dezbătut împreună cu participanţii modalităţile de promovare a turismului din zonă,
precum şi câteva studii de caz şi analize comparative cu exemplificări din alte ţări.

Sesiunea a ll-a a debutat cu prezentarea direcţiilor şi măsurilor de acţiune pentru dobândirea de
susţinere financiară a operatorilor economici din zonă prin exploatarea brand-ului de destinaţie
turistică a Ţării Dornelor. S-au analizat programele europene şi liniile de finanţare disponibile în
prezent şi cele prevăzute pentru perioada 2014 - 2020, precum şi sursele de informare şi de
comunicare. Pe baza studiilor de caz, s-au dezbătut politicile de produs, cele de vânzare şi
promoţionale fezabile pentru zona Dornelor, din perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii
comunităţilor locale.

„GREEN-MOUNTAIN” -

Programului Sud-Est European (SEE)

protecţiei şi îmbunătăţirii mediului înconjurător

Parcul Naţional Călimani

Planul de management

A sustainable

development model for Green Mountain Areas within the South East Europe Transnational

Cooperation Programme

„Valorisation

and (re)introduction of (traditional) acitivities: training module”

„Beneficii şi oportunităţi de dezvoltare a zonelor rurale montane prin

promovarea/reintroducerea activităţilor tradiţionale" „Valori şi

oportunităţi pentru dezvoltare durabilă în Parcul Naţional Călimani” „Finanţarea şi

managementul afacerilor din perspectiva managementului durabil al zonelor montane”

COMUNICAT
05.12.2013
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ţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie

ţin un calculator acas ţin gospod
ţat c ţia fondurilor europene

ţenilor români a sc
ţie care reconfirm ţa descresc

MinisterulAfacerilor Externe a lansat în dezbatere public
Rata

Costurile de creditare au sc
În anul 2013, din totalul gospod

Premierul Victor Ponta a anun
Rata de refuz a solicit

ă proiectul de Lege pentru pentru acceptarea jurisdic
ă ajustată sezonier a fost estimată la 7.3% în octombrie ătate de punct procentual peste cea din octombrie anul trecut

ăzut cu 10% pentru persoanele fizice luna trecută ă scadă în continuare dacă va exista
stabilitate ăriilor din România, mai mult de jumătate (55,8%) de ă, din care 70,9% apar ăriilor
localizate în mediul urban ă România a atins un grad de 27% în absorb ă se a ă ca
obiectivul de 30% fixat pentru anul acesta să fie atins ărilor de viză pentru SUA din partea cetă ăzut la 11,5 % în anul
fiscal 2012–2013, evolu ă tendin ătoare semnificativă înregistrată în ultimii ani (17% în 2012, 22,4% în 2011, 24,8% în 2010)

şomajului în form şi este cu jum
şi cu 8% pentru firme şi este de aşteptat s

şi c şteapt

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H.G. nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr. 239/2008 privind declan

ă situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6
Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000

ărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011
privind măsuri de cre ă

ădirilor (M.O. nr. 677 din 04.11.2013)
H.G. nr. 839/2013 pentru modificarea art. II din

Hotărârea Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea
ărârea Guvernului nr.

717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului "Prima casă" (M.O. nr. 677 din 04.11.2013)

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 3310/1365/2013

pentru modificarea Ordinului ministrului administra

ăzute ca justă despăgubire pentru unele imo-
bile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin H.G. nr.
577/2009 privind declan

ă situate pe amplasamentul
lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj,
între km 358+000 ă

ăltini

ă în

administra ă (M.O. nr. 679 din 05.11.2013)
Ministerul Educa

ă pentru certificarea
competen

ăncii Na
ă a Băncii Na

ă nr.
3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al
introducerii în România de bunuri aflate în bagajele
personale ale călătorilor care vin dintr-o ă ter ă (M.O. nr.
686 din 08.11.2013)

Ordinul Autorită

şarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privat

şi km
495 + 800" din cadrul obiectivului de investi

şnea" (M.O. nr. 672 din 01.11.2013)
H.G. nr. 838/2013 privind completarea art. 2 din

Hot

ştere a calit

şi
completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hot

şi
internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.
240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a
punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile
de evaluare ale operatorului de transport, în vederea
atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de
persoane prin servicii regulate în trafic jude

şarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privat

şi km 495+800" pe teritoriul localit
ş, Buchin şi P ş (M.O. nr. 679/ 05.11.2013)

Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 52/2003 privind transparen

ştere şi echivalare a rezultatelor ob
ştere european

ţie "Varianta de
ocolire Doma

ţii arhitectural-
ambientale a cl

ţiei

ţean (M.O. nr.
679 din 05.11.2013)

H.G. nr. 835/2013 privind suplimentarea pe anul 2013 a
sumei prev

ţilor
Caransebe

ţa decizional

ţia public
ţiei Naţionale - Metodologia de

recunoa ţinute la
examene cu recunoa

ţelor digitale cu proba de evaluare a
competenţelor digitale din cadrul examenului de
bacalaureat din 29.08.2013 (M.O. nr. 680 din 05.11.2013)

Circulara B ţionale a României nr. 33/2013
privind nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale
a României (M.O. nr. 683 din 06.11.2013)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţar ţ

ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea
produselor tradiţionale (M.O. nr. 688 din 11.11.2013)

Peste jumătate din
popula ări i a luat

cel pu ă
pe an. 600.000 dintre
ace

ţia ţ
ţin o dat

ţie
de la medic în acest sens.

antibiotice

ştia nu au avut indica

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

La 30 noiembrie 2013, rezervele valutare la au
fost de 32.414 milioane euro, fa

BNR
ţ

ţinut la
103,7 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute
plus aur) au fost de 35.466 milioane euro, faţ

ă de 34.562 milioane euro
la 31 octombrie 2013. Rezerva de aur s-a men

ă de 37.816
milioane euro în luna anterioară, informează BNR.

Senatorii au adoptat propunerea legislativă care modifică OUG privind
interzicerea utilizate în activitatea
feroviară în sensul extinderii prevederilor

ă, aeriană, maritimă ă, de transport cu metroul
ă, pentru materialele provenite de la utilită

ă, apă-canal, gaze, termoficare, precum

achizi ării de la persoane fizice a metalelorţion
şi pentru materialele provenite din

activitatea rutier şi fluvial şi de
transport public şi electric de suprafa

şi în dirijarea circula
ţ ţile

de energie electric ţiei.

Programul de distr ibuire a
drepturilor b

Senatul, în calitate de prim

u

Conform proiectului de lege
privind descentralizarea,

ăne

ă
Cameră sesizată, a adoptat ini

ă care modifică O G nr.
84/2012 privind stabilirea salariilor
personalului din sectorul bugetar în
anul 2013,

şti din pensii, aferent
lunii decembrie, va fi devansat de
Compania Na şta Român

şta Român

şti aferente pensiilor
de stat şi pentru agricultori, dar şi a
pensiilor de veterani de r

şi vor putea s şi
ridice contravaloarea drepturilor sociale
cuvenite la ghişeele subunit ştale,
în intervalul 24-31 decembrie a.c.

Compania Na şta Român

şedin şi vicepreşedin

şi 30% fa

şte c

şedintele consiliului jude
şi de vicepreşedintele CJ, respectiv

5.941 lei. Primarul de municipiu ar
beneficia de o indemniza

ş ar avea una de 4.909 lei.

şi Administra

ţional

ţional

ţilor po

ţional

ţie social
ţionate se

va efectua în condiţiile în care partenerii
de convenţie (Casa Naţional

ţiilor primarilor, viceprimarilor,
pre ţilor ţilor de
consilii judeţene cu procente cuprinse
între 2% ţ

ţie din administraţia
public

ţean - 6.612
lei

ţie de 6.333 lei,
iar viceprimarul de municipiu (cu peste
320.000 locuitori) - 5.774 lei, în timp ce
primarul de ora

ţiei publice centrale
care vor fi supuse acestui proces vor fi
transferate odat

ţineau în patrimoniu la data
angaj

ţiei
Publice.

ă Po ă.
În perioada 11-21 decembrie a.c.,

Compania Na ă Po ă va
achita în avans, la domiciliul beneficia
rilor, drepturile băne

ăzboi.
Persoanele care nu vor fi găsite la

domiciliu vor fi avizate ă î

ă

ă Po ă
precizează că achitarea drepturilor de
protec ă la domiciliul beneficia
rilor în intervalele de timp men

ă de Pensii
Publice, ANPIS, Casele de Pensii
Sectoriale) respectă programul stabilit de
comun acord, privind datele de virare a
sumelor de plată.

în sensul majorăr i i
indemniza

ă de nivelul aflat în
prezent în plată.

Propunerea de lege stabile ă cea
mai mare indemniza

ă locală ar urma să revină
primarului general, de 7.643 lei, urmat de
viceprimarul Capitalei - 6.380 lei, de
pre

ă cu toate bunurile pe
care le de

ării răspunderii Guvernului pentru
acest act normativ, informează ministrul
Dezvoltării Regionale

-

-

toate
structurile administra

Po ăşta Român

ţiativa
legislativ
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România s-a plasat pe locul 45 în rândul celor 65 de
şi partenere), desf şurate

în 2012, aşa cum o arat

şit s
şi fa

şi 439 puncte de scor la Ştiin

şi 501 la Ştiin
şi de Fran

şi Chile. Performan

şi Italia.
La Citire/Lectur

şi Bulgaria. Performan

şi Croa

şiArgentina.
În luna martie 2012, Centrul Na şi Examinare

a administrat testarea elevilor de 15 ani din cadrul Programului
interna

şantiona
şi în gimnaziu şi în liceu, câte 35 de elevi afla

şcoli din 40 de jude şi din municipiul
Bucureşti. Şcolile au fost selectate de c

şantionare interna

şantion na
şcolar

şi
şurat şi

testarea propriu-zis

Ştiin şi Citirea/Lectura.
Standardele tehnice PISA impun ca administrarea instrumen

telor de evaluare s şcolilor participante,
realizat

ţ
ţ

ţi, 3 decembrie, de
Secretariatul pentru educaţie al OECD, la Paris. În acest fel,
România a reu

ţ
ţ

ţe.
Comparativ, media ţ

ţe.
Al ţa, România face parte din grupul

de ţ ţele de gen în
performanţa la Citire/Lectur

ţele elevilor
români sunt mai bune decât ale elevilor din Malaezia, Muntenegru,
Costa Rica, Kazahstan, Mexic, Uruguay, Brazilia, Tunisia, Iordania
sau Argentina. Ne întrec, în limite de scor sub media ţ

ţ ţia Rus
ţia, Republica Slovacia, Lituania, Ungaria, Letonia

ţ
ţe mai bune, dar sub

media ţ ţ
ţia Rus
ţia. Sub performanţele elevilor români se situeaz

ţional de Evaluare

ţional din domeniul educaţiei dezvoltat de OECD - PISA
2012. Pentru testare au fost e ţi s

ţi în
178 de ţe ale ţ

ţiul PISA,
conform procedurilor de e ţionale, iar elevii au fost
selectaţi aleatoriu, cu ajutorul unui program informatic dedicat,
astfel încât s ţelor acestui studiu
comparativ internaţional, un e ţional reprezentativ pentru
reţeaua noastr

ţional, la PISA 2012 au participat 65 de ţ
ţ

ţele

ţi la nivel naţional, pe baza
unui manual de proceduri.

ări
participante la testările Pisa ( ări OECD ă

ă Raportul emis mar

ă înregistreze un progres, comparativ cu anul
2009, când se plasa pe locul 49 din 65, ă de anul 2006, când
ocupa locul 47 în rândul celor 57 de ări testate.

Scorul mediu înregistrat de elevii români la ciclul de testare
PISA 2012 este următorul: 445 puncte de scor la Matematică, 438
puncte de scor la Citire/Lectură

ărilor OECD este de 494 puncte la Matematică,
496 la Citire /Lectură

ături de Bulgaria
ări în care, în perioada 2000-2012, diferen

ă s-au modificat cu mai mult de 15
puncte de scor în favoarea fetelor.

La Matematică, rezultatele elevilor români sunt comparabile cu
cele ale elevilor din state precum Turcia, Cipru, Thailanda,
Emiratele Arabe Unite, Bulgaria

ărilor OECD,
elevi din ări precum Serbia, Grecia, Federa ă, Israel,
Croa

ă, rezultatele elevilor români sunt comparabile
cu ale elevilor din ări precum Serbia, Emiratele Arabe Unite, Chile,
Thailanda, Costa Rica

ărilor OECD, au ări precum Cipru, Republica Slovacia,
Federa ă, Turcia, Grecia, Lituania, Slovenia, Islanda, Suedia

ă elevii din
Mexic, Muntenegru, Uruguay, Brazilia, Tunisia, Columbia, Iordania,
Malaezia, Indonezia

ă participe 5.250 de elevi
de 15 ani, cuprin

ării, precum
ătre Consor

ă alcătuiască, conform cerin

ă ă.
La nivel interna ări

OECD ări partenere. Implementarea proiectului a implicat două
etape obligatorii - pre-testarea, desfă ă în martie 2011,

ă, alcătuind împreună un ciclu de testare. La
PISA 2012, domeniul principal al evaluării a fost Matematica, iar
domeniile secundare au fost

ă fie complet externă
ă de administratori de test forma

-

Ministerul Edicaţiei, 03.12.2013

Proiectul de Lege pentru modificarea
ţ

ţiilor care promoveaz
ţional, judeţean

şi completarea Legii
nr. 346/2044 privind stimularea înfiin şi dezvolt

şi mijlocii

şi completarea H.

şi crearea de locuri de munc şi local.

ării ării
întreprinderilor mici

Hotărârea pentru modificarea G. nr.
797/2012 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru
sprijinirea investi ă dezvoltarea regională
prin utilizarea tehnologiilor noi ă

Hotărârea pentru completarea H.G. nr. 53/2011 pt. aproba-
rea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 pri-
vind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes na

Actul normativ creeaz

şi utilizarea unui set de indicatori specifici pentru
îmbun

şi de inovare ale IMM;
Dezvoltarea unor m

şte, pân

şi impozite într-un cuantum es-
timat de trei ori mai mare decât valoarea ajutorului de stat aprobat.

Prin aceast

ă cadrul necesar transpunerii în legisla
ă a SMALL BUSSINESACT FOR EUROPE.Actul normativ

reglementează:
Dezvoltarea

ătă ărilor pentru IMM-uri;
Sprijinirea nevoilor de finan

ăsuri pentru educa ă;
Simplificarea administrativă.

Prin această Hotărâre se prelunge ă la data de 30 iunie
2014, schema instituită prin HG nr. 797/2012. Totodată, actul
normativ prevede majorarea bugetului schemei cu 160 milioane lei,
ajungându-se la o valoare totală de 600 milioane lei. Beneficiarii
acestei scheme de ajutor contribuie la dezvoltarea regională pe pe-
rioada 2013-2020 prin plata de taxe

ă Hotărâre, sumele aferente despăgubirilor pentru
proiectele de infrastructură din domeniul transporturilor (finan

ătre expropriator la unită
ă efectiv plătite, în vederea declarării aces-

tora drept cheltuieli eligibile potrivit Regulamentelor CE, dacă în ter-
men de 30 de zile de la data consemnării sumelor către proprietar
acestea nu sunt contestate la instan ă, potrivit legii.

ţia
naţional

ţirea reglement
ţare

ţia antreprenorial

ţate
din fonduri structurale), consemnate de c ţi-
le bancare, se consider

ţele de judecat

�

�

�

�

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat
privind asigurarea dezvoltării economice durabile

ările ările ulterioare

.

Proiectul de Lege pentru modificarea
.

Proiectul de Lege pentru modificarea

.

Prin această Hotărâre se prelunge
ă la 30 iunie 2014 inclusiv, estimându-se că se vor emite

acorduri de finan ă la 400 milioane euro.

ă vârsta standard de pensionare la
65 de ani, atât pentru bărba ă măsură
urmează recomandarea de ă transmisă de către Comisia
Europeană. Atingerea acestei vârste se realizează prin cre

Actul normativ prevede posibilitatea caselor de ajutor reciproc
ale pensionarilor de încheia contracte de împrumut care constituie
titlu executoriu, iar în cazul neexecutării obliga ăr ă
stabilească alte termene de plată, un termen de gra

ă e ă.

şte valabilitatea schemei
pân

Actul normativ reglementeaz
şi pentru femei. Aceast

şterea
vârstelor standard de eşalonare. Egalizarea se va produce prin
eşalonarea vârstelor standard pentru femei, în raport de data
naşterii în intervalul 2030-2035.

şi
termene de plat şalonatţare pân

ţi cât
ţar

ţiei p ţile s
ţie sau/

şi completarea Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

şi completarea Legii
nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor,
cu modific şi complet

În }edin]a de Guvern din 4 decembrie s-a adoptat:

Rezultatele României la testarea PISA 2012, în u}oar@ cre}tere
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"Dronele nu sunt jucării", a declarat pre ă
industriei de apărare aeriană de la Soci, insistând asupra faptului că Rusia nu va
folosi vehiculele fără pilot la fel de mult ca alte ări. Pre ă
pentru 2013, 86 avioane ăugate flotei aeriene, în timp
ce anul viitor încă 120 de avioane

ă în 2020, for ă primească 1.600 de unită

şedintele rus la o adunare dedicat

şedintele a mai spus c
şi 100 de elicoptere vor fi ad

şi 90 de elicoptere vor fi puse în func

ţ

ţiune. În
general, pân ţele aeriene ar trebui s ţi noi.

� �

�

�

�

�

�

Rata anual
Pe

fondul protestelor de strad Mii de
oameni au protestat în Israel Fran

Vicepre

ă a
infla ă la 0,9%, de la nivelul de 0,7% înregistrat în luna octombrie (cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani)

ă, cei 50 de membrii însărcina ă în 2012 au votat proiectul revizuit al legii fundamentale
ăiesc în de

ăcii în Kosovo, din cauza angajamentelor din Mali ă ă o vizită
de o săptămână în Japonia, China

ţiei în zona euro a crescut, în luna noiembrie 2013, pân
ţi cu modificarea constituţie egiptene elaborat

ţa se retrage din
misiunea de menţinere a p

şi în lume împotriva planului guvernului de a muta între 30.000 şi 70.000 de beduini care tr şertul Negev
şi Republica Centrafrican şedintele american Joseph Biden efectueaz

şi Republica Coreea

Iranul a invitat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze, la 8 decembrie, obiectivul de producere a apei grele de la Arak

Premierul britanic

.

şi
au

convenit ca cele dou
premierul chinez

ă ări
să consolideze cooperarea
într-o serie de domenii
economice

ţ

Un proiect de lege pentru organizarea unui referendum
privind statutul de membru al în Uniunea
European

-

Marii Britanii
ă a fost trimis Camerei Lorzilor după ce a trecut în

Camera Comunelor. Partidul Conservator sus
ă în 2017. Partenerii săi de coali

ă.

ţine organizarea
unui referendum pân ţie, libe
ral-democraţii ţie, sunt împotrivşi Partidul Muncii, de opozi

Prim-ministrul pakistanez

China declarat c

şi preşedintele afgan
s-au întâlnit la Kabul, în încercarea de a deschide
negocierile de pace cu insurgen

şi Coreea de
Sud au trimis avioane de supraveghere în acest
spa Şi Statele Unite au sfidat Beijingul trimi

ţii talibani afgani, cu
doar câteva luni înainte de o tranziţie politic

ţi importante din
Marea Chinei de Est, care include insulele Senkaku,
un arhipelag administrat de Japonia dar revendicat de
China sub numele de Diaoyu.

M

ţiu. ţând, la
începutul s

ţia
Internaţional ţiei Civile s

ă
importantă înAfganistan.

Relaţiile dintre Islamabad şi Kabul au ajuns la o
limită inferioară în această primăvară, când trupele
afgane şi pakistaneze au fost angajate în schimburi de
focuri în apropierea unui avanpost de frontieră
controversat construit de către Pakistan. Retorica
naţionalistă a continuat luni de zile, oficialii afgani şi
pakistanezi schimbând acuzaţii cu privire la grupurile
militante care operează pe ambele părţi ale frontierei
trasate de britanici între cele două ţări.

, deasupra unei păr

ăsura a fost luată după ce Japonia

ăptămânii trecute, două bombardiere B-52
prin zonă. Între timp, Tokyo a propus ca Organiza

ă a Avia ă ia în considerare
modul de a aborda problema de declarare de către
China a unei zone de identificare de apărare aeriană
deasupra Mării Chinei de Est.

În apele din Asia, disputele teritoriale datează de
secole şi angajează aproape fiecare naţiune din
regiune. Cea mai recentă dintre ele a fost între Japonia
şi China, pentru mai multe insule nelocuite cunoscute
sub numele de Senkaku în japoneză şi Diaoyu în
chineză.

a ă a trimis avioane de
patrulare în nou creata "zonă de identificare a
apărării aeriene"

La începutul secolului 21, o nouă genera

ă o navă maritimă
oceanografică futuristă ar putea fi construită cu singurul
scop de a explora oceanele lumii. Cunoscută sub numele
de SeaOrbiter, ea va servi ca laborator

ă explorează locurile care acoperă două
treimi din planeta noastră ă din toată
via ământ oceanele.

Acum se pare că visul este pe cale de a deveni o
realitate, echipa SeaOrbiter anun ă lucrările de
construc

ă pe
KissKissBankBank.

Finan

ă se va începe construc ă la sfâr

ă a fost dificil de
a găsi solu ă nu este o sarcină
u ă să convingi oamenii să participe la obiectivele pe
termen lung ale unui astfel de proiect ambi

ă nici o explorare
fără inova ără viziune. O societate
fără explorare este o societate fără nici un viitor".

Idee a arhitectului
ă verticală din lume,

cu o impresionantă înăl

ă, două treimi din structura sa ar rămâne sub
apă, dând flotabilitate ambarca

ă pentru scafandrii ce vor efectua
misiuni zilnice pe o perioadă de câteva luni. Vor exista
spa

ău: "SeaOrbiter
este punctul culminant a peste 30 de ani de cercetare
inovatoare ă ă submarină.

Acest vas futurist este conceput din dorin

ă trăiască sub suprafa ării o perioadă lungă de timp.
Pentru a realiza proiectul SeaOrbiter, de 10 ani am

adunat în jurul meu o echipă cu experien ă interna ă,
formată din cei mai buni speciali

ău oferă tot ce-i mai bun din
el, în scopul de a aduce viziunea mea la via ă printr-un
program interna

ă de curen
ă energetic, cu pu

terea ambarca ă, eoliană
ă zvonuri că EADS, conglomeratul

european pentru sisteme de apărare
ă de biocombustibil care va servi ca sursă de

energie alternativă când natura se va arăta mai pu
ă. Durata de via ă proiectată este de 15 ani.

Rougerie nume
ă facem pe mare". "Aceasta nu va înlocui

vasele oceanografice sau submarinele de explorare," mai
spune Rougerie, "în schimb, este un alt mod de a explora

ţie de nave de
explorare subacvatice este pe cale de a deveni realitate cu
SeaOrbiter.

Acum câţiva ani, au existat zvonuri c

ţific, unde
oamenii de ţ

ţin 80 la sut
ţa de pe P

ţând c
ţie vor începe în Franţa, aprilie anul viitor, funcţie

de cum decurge strângerea de fonduri lansat

ţarea pentru SeaOrbiter a fost dificil de obţinut,
ceea ce a dus la ani de întârziere. În 2012, Engadget a
raportat c ţia navei pân

ţii de finanţare pentru c

ţios. "Oamenii
de la care am cerut finanţare sunt interesaţi numai de
investiţii pe termen scurt", a spus Fuchs. "Nu am primit
nimic de la guverne ţii din Europa; e prea
complicat pentru ei... Explorarea este o investiţie pe
termen lung ţie. Nu exist

ţie, dar nici o inovaţie f

ţime, 58 metri. În scopul de a face

nava stabil
ţiuni. Sub nivelul apei, va

exista o punte presurizat

ţii pentru sport, relaxare, la fiecare nivel. Aici vor locui

ţii în marin
ţa mea de a

face posibil traiul pe mare

ţa m

ţ ţional

ţiu. Fiecare în domeniul s
ţ

ţional

ţi,
pe ocean. Ea este complet independent

ţiunii provenind din energie solar

ţiale, ar lucra la
o formul

ţin
prietenoas ţ

ţelege universul subacvatic".

ştiin
ştiin

şi con

şitul
anului, lucru care, evident, nu s-a întâmplat. Directorul
executiv SeaOrbiter, Ariel Fuchs, spune c

şoar

şi alte institu

şi duce la inova

şi academicianul francez Jacques
Rougerie, SeaOrbiter ar fi prima nav

şi muncii cei 18-22 de membrii ai echipajului. Jacques
Rougerie, despre originea proiectului s

şi crea şi arhitectur

şi de a împinge limitele de cu
noaştere a lumii marine. SeaOrbiter va permite oamenilor
s

şti în oceanografie şi
spa

şi un vas unic".
Având o greutate de aproximativ 500 de tone, din

aluminiu reciclabil, SeaOrbiter va pluti, purtat

şi ce a valurilor. Exist
şi spa

şte SeaOrbiter "sinteza a tot ceea ce
am fost în stare s

şi de a în

-
-

-

SeaOrbiter lanseaz@ o campanie de
strângere de
fonduri

Comisia European
ţia know-how-ului ţiilor de afaceri

nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii,
utiliz

ţie comun

ţine desp
ţele naţionale s

ţiilor de afaceri confidenţiale, s ţ

ţin ţiunilor ilegale.
În actuala economie bazat

ţ
ţii confidenţiale sunt fie

furate, fie utilizate în mod abuziv. Potrivit unui sondaj recent,
în ultimii zece ani, o întreprindere din cinci a f

ţin unei tentative de furt al secretelor sale comerciale.
Potrivit unui alt studiu recent, aceste cifre sunt în cre

ţii în 2013,
în comparaţie cu 18 % în 2012.

Exist ţe considerabile la nivelul legislaţiilor în
vigoare în ţ ţia împotriva
însu ţ

ţie specific
ţi în a înţelege

ţial, acestea au reticenţe în ceea ce prive
ţierea de acţiuni în instanţa civil

ţele vor p ţialitatea secretelor
lor comerciale. Actualul sistem fragmentat are un efect
negativ asupra cooper

ţei unice a UE ca
vector al inov

ţie

ţie a secretului comercial va pune la dispoziţia
întreprinderilor

ţ
ţ

ţ

ţiativei emblematice „O Uniune a inov

ţionarea armonioas ţei unice în ceea ce
prive

ţii de afaceri
confidenţiale” sau „informaţii nedivulgate”) sunt utilizate de
întreprinderi de toate dimensiunile, din toate sectoarele
economice, pentru a proteja o palet ţii,
cum ar fi procesul de fabricare a cauciucurilor Michelin,
reţeta „Pasteis de Belém” (tart

ţiile brevetate sau de romanele
protejate prin dreptul de autor, deţin

ţet

ţii
ţi terţe pot, prin urmare, s

ţinut informaţiile confidenţiale prin
mijloace nelegitime (de exemplu, prin furt sau dare de mit

ţial diferite de
DPI, care confer

ţi pentru eforturile depuse.
Directiva propus

ţia inovatorilor a unor mijloace de ap
ţinerea în

mod ilegal a informaţiilor lor confidenţiale, pentru a profita
de soluţiile inovatoare f ţie
asociat

ţia împotriva însu

ă a propus o serie de norme noi
privind protec

ării ării ilegale a acestora.
Propunerea de directivă introduce o defini ă a

secretelor comerciale, precum

ăgubiri. Aceasta va ajuta
instan ă trateze cazurile de însu ă
a informa ă scoată de pe pia ă
produsele care încalcă secretul comercial

ă ob ă despăgubiri în cazul ac
ă pe cunoa

ă poate fi
grav afectată atunci când informa

ăcut obiectul a
cel pu

ă diferen
ările UE în ceea ce prive

ări nu
dispun de legisla ă cu privire la acest subiect.
Întreprinderile întâmpină dificultă

ă, deoarece nu sunt
sigure că instan ăstra confiden

ării transfrontaliere dintre
întreprinderi ă un
obstacol semnificativ în calea utilizării pie

ării
ă ofere întreprinderilor un

nivel adecvat de protec

ătorilor un mediu mai sigur în care
să poată crea, împărtă ă know-how-uri

ă unică.Acest sistem
va favoriza, de asemenea, angajamentul întreprinderilor

ătorilor din diferite ări ale UE în cadrul unor
proiecte comune

ării ării.

În cadrul ini ării”,
care este unul dintre pilonii „Strategiei UE 2020”, Comisia s-
a angajat să creeze un mediu favorabil inovării. În acest
cadru, Comisia a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a
asigura func ă a pie

ă. Această
strategie se extinde, de asemenea,

ă (DPI), cum ar fi secretele comerciale.
Secretele comerciale (denumite

ă largă de informa

ă portugheză cu cremă), teh
nologia

ăutare pe Google. Secretele comerciale sunt
deosebit de importante pentru întreprinderile mai mici, care
nu dispun de resursele umane

ă.
Spre deosebire de inven

ătorul unui secret
comercial, cum ar fi o formulă, un proces comercial, o re ă
sau un concept de marketing, nu este proprietarul unui
drept exclusiv asupra creării acestuia. Concuren

ăr ă descopere, să dezvolte ă
utilizeze în mod liber aceea ă. Secretele comerciale
sunt protejate din punct de vedere juridic numai în cazurile
în care o persoană a ob

ă).
A

ă exclusivitate. Cu toate acestea, secretele
comerciale trebuie să fie protejate din acelea

ă drepturile de proprietate intelectuală: pentru
a stimula inovarea prin asigurarea faptului că creatorii au
posibilitatea de a fi răsplăti

ă realizează acest lucru prin punerea la
dispozi ărare împotriva
practicilor necinstite prin care se urmăre

ără să suporte nicio investi
ă cu cercetarea sau cu ingineria inversă.

Propunerea Comisiei privind protec
ă Consiliului

de Mini ării
în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

şi a informa

şi divulg

şi o serie de mijloace prin
care cei care sunt victime ale însuşirii abuzive a secretelor
comerciale pot ob

şire abuziv

şi va permite
victimelor s

ştere, capacitatea
întreprinderilor de a inova şi de a intra în concuren

ştere,
25 % din întreprinderi raportând furturi de informa

şte protec
şirii abuzive a secretelor comerciale. Unele

şi a avea
acces la sistemele din alte state membre şi, atunci când
sunt victime ale însuşirii abuzive a know-how-ului
confiden şte
ini

şi partenerii de cercetare şi reprezint

şi al creşterii economice.
Propunerea are drept scop s

şi o cale de atac eficace în cazul
în care secretele lor comerciale sunt furate sau utilizate în
mod abuziv. Acest sistem solid, echilibrat şi armonizat de
protec

şi a cercet
şi şi proteja prin licen

şi tehnologii valoroase, în întreaga pia
şi

al cercet
şi bazate pe colaborare în domeniul

inov şi cercet

şte drepturile de proprietate intelectual
şi la domenii

complementare domeniului drepturilor de proprietate
intelectual

şi „informa

şi know-how-ul utilizate pentru aeronavele Airbus şi
algoritmul de c

şi financiare necesare pentru
a explora, gestiona şi asigura respectarea unui portofoliu
amplu de drepturi de proprietate intelectual

şi alte
p şi s

şi formul

şadar, secretele comerciale sunt substan

şi motive pen
tru care exist

şte ob

şirii
abuzive a secretelor comerciale va fi transmis

ştri şi Parlamentului European, în vederea adopt

Context

Următoarele etape

-

-

Comisia European - IP/13/1176 28/11/2013ă

Protec]ia împotriva furtului de informa]ii de
afaceri confiden]iale

Vilnius - Summit-ul Parteneriatului Estic
�

�

�

�

�

Semnarea acordului de facilitare a vizelor cu
Azerbaidjan;

Semnarea unui acord-cadru cu Georgia privind
participarea la opera

.

ţiunile de gestionare a crizelor;
Parafarea acordului de asociere, inclusiv o Zon

ţiei civile cu
Ucraina

ă
Aprofundată ătoare de Liber Schimb cu
Georgia;

Parafarea acordului de asociere, inclusiv o Zonă
Aprofundată ătoare de Liber Schimb cu
Republica Moldova;

Parafarea unui acord în domeniul avia

şi Cuprinz

şi Cuprinz
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

F -
ţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.
Vând vil

ţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
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.

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

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.

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.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun Tel. 0741-039378,0745-114932

ţie. Preţ 140 €/lun Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat

ţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Re ţa, str.
F

ţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

ţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

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

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 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. 0741-039378.

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

ă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. 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

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandat, utilat
ă de spălat), etaj 2/4, zona

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Lupac un t

ţel ţelu

ţa televizor lcd, 200
lei; dvd-uri f

ţi, 100 €;
tv color sport, 100 lei; congelator
mare, 120 €. Cump

ţionale, gri metalizat. Tel.
0765-577197. (RR)

Vând la ţea 8 luni,
ro

ţiile, profesionale, 2000
lei/buc. Tel. 0740-253346. (RR)

Vând în Re ţa schiuri în stare
foarte bun

ţelan, 12
piese; pereche de cizme piele
m

ţa biciclete,
canapea, televizor

ţeg, 450 lei/buc neg. Cump

ţa televizor Nei
color, ecran 42/32, 275 lei; mas

ţa grilaj metalic
pentru rafturi, reglabil, 50 lei; mas

ţi, din
aluminiu, 21 viteze, schimb

ţa binoclu rusesc,
100 lei neg; org

ţuzeasc

ţar de
sufragerie ţ

ăura

ă
cu vârsta de 4 luni, culoare ro

ără telecomandă, 30
lei/buc; training original Adidas,
model 2012 Climacool, nou,
mărimea 37, 200 lei; calculator P4,
cu monitor lcd, 300 lei; calculator
P4, 200 lei; tv clor diagonala 51, gri
metalizat, 150 lei; tricou cu Steaua,
50 lei; scaun de birou, 80 lei/buc;
mixer mare pentru muzican

ăr televizoare
color func

ă

ă, 80 lei; oglindă pentru
hol, 50 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covor rotund persan, 50 lei;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pentru perie; baterie
nouă din inox pentru chiuvetă, în
cutie; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; 4 tablouri mici; set
pentru condimente din por

ărimea 38, damă, 55 lei; canapea
în stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 600 lei
neg. Tel. 0786-483218, 0747-
468797, 0355-415185. (RR)

Vând în Re

ăr 15
purcei de rasă de carne, ofer până la
600 de lei. Tel. 0764-422290. (RR)

Vând la Ezeri ă albă de 10
ani, cu mânză sură de 5 luni, 2500
lei; purcei de carne, 3 luni, 600
perechea. Tel. 0722-589526. (RR)

Vând la Mehadica o pereche de
cai, armăsar ă, 11.000 lei.
0785-888582. (RR)

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

Vând în Re
ă tip

birou, lăcuită, 1.20/0.60, cu sertar,
dulăpior, vitrină, plus scaun tip
fotoliu, 140 lei neg. Tel. 0767-
266071. (RR)

Vând în Re
ă

din lemn cu picioare deta
ă pentru adul

ătoare
Shimano, adusă din Germania, 440
lei. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând la Ezeri

ă veche cu pedale,
pe bază de aer, fran ă, stare
perfectă, 1000 lei neg. Tel. 0748-
362533. (RR)

Cumpăr urgent capre tinere,
plata pe loc. Tel. 0757-317294. (RR)

Vând în Caransebe
ăsu ă, 500 lei;

cărucior de copii, 300 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

ş, 3000
lei neg. Tel. 0748-326666. (RR)

Vând la Târnova vi şi vi ş
şie,

1400 lei/buc. Tel. 0743-415325 (RR)
Vând în Reşi

Şoşdea vi
şie, bun şi de carne şi de lapte,

2300 lei neg. Tel. 0745-304827 (RR)
Vând la Arad 2 paturi pentru

bolnavi neuromotorii, cu 4 motoare,
toate func

şi

şi
şi altele. Tel.

0749-486188. (RR)
Vând la Târnova 4 porci de

carne 120 kg; 2 cai de 4 ani, 3000
respectiv 4000 lei neg; 20 de oi de
Ha

ş iap

şi iap

şin

şi

şi

şabile, 79
lei; biciclet

ş porc 130 kg, 9
lei/kg. Tel. 0722-895420. (RR)

Vând în Reşi

ş col
şi o m

Vând la Sacu vac
şi

cal, 2500 lei. Tel. 0732-982025 (RR)

ă de 4 ani,
gestantă luna 5-a, 2500 lei; iapă

Vând parchet din fag, 3 mp - 100
lei, renovez pălării, vând panglică
diferite culori ă

ă. Vând 2 fotolii. Tel.
0721-155683.

Vând Nokia 6300, card, cameră,
pre

ă, pre

ăcut foi napoli-
tane 100 €/buc. pre

ă ora 21.
Vând ma ă de făcut pufule

ălai gri
ă de împletit gard de

sârmă până la 4 mm, ochi de 80 mm,
cu motor electric 220 V. Pre

ă ora 21.
Vând pick-up Concert 2030, 300

lei; boxe RTF-35VA4 ohmi, 2 bucă

ă baie 50 lei; bibe-
louri diferite, pre

ă
100 lei; bicicletă mountain bike,
neagră, pentru fete, 200 lei;
radiocasetofon Stereo Spatial, 50
lei. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând în Re ă sufrage-
rie, 800 lei; masă de sufragerie
albastră cu placă de marmură
verde, 100 €; schiuri, be

ăpadă, 50-100 lei
perechea; ceas pendulă foarte
vechi, înăl

ă de bucătărie exten-
sibilă pt. 6 persoane cu 4 scaune
înalte, 600 lei; ma ă electrică de
cusut în perfectă stare, 100 €. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Ezeri ăura

ă,
150 € neg. Tel. 0729-113724. (RR)

Vând la Boc
ă; porci 125-180 kg, 9

lei/kg; purcei 40-55 kg, 500 lei/buc
minim. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Dognecea 3 porci, 9
lei/kg. Tel. 0760-272242. (RR)

Vând la Re

ă de lemn masivă, de
12 persoane, cu 6 scaune tapi

ăptămâni, 500 lei. Tel. 0729-
105832, 0255-260300. (RR)

Vând la Moniom vacă, 3500 lei
ă, 1700 lei. Tel. 0766-774723.

Vând la Re ă de nutrii,
naturală, lungă, în stare foarte bună,
200 lei neg; căr

şi l

şi PC. Pre

şi
portabil PSP, card 5 jocuri, pre

şin
şat, pre

şin

şi
şi bocanci de schi, împreun

şi

şin

ş t ş 7 luni,
2000 lei neg; porc 90-100 kg, 10
lei/kg; generator curent pe benzin

şa balo şi
de lucern

şi
şi 50 lei.

Tel. 0731-191130. (RR)
Vând mas

şu, 1200 lei. Tel. 0746-
642653. (RR)

Vând la Teregova purcei 7
s

şi
juninc

şi

ţimi pentru
croitorie. Tel. 0255-257476.

Vând televizor color Delton
diagonala 54 cm, culoare gri, cu
telecomand

ţ 110 lei; Nokia 6234, card,
camer ţ 110 lei; Nokia 5310
express music, subţire, preţ 110 lei;
iPhone cu 2 cartele, preţ 160 lei. Tel.
0721-414951.

Vând jocuri Play Station 3
Portabil, PSP, PS2 ţ 20 lei
bucata. Joc Sony Play Station 2,
card, jocuri, manete, preţ 210 lei

ţ 260
lei. Tel. 0721-798604.

Vând prese de f
ţ negociabil. Tel.

0734-154545, 0727-047661 seara
dup

ţi
din m ţ 650 € neg.
Vând ma

ţ 800 lei
neg. Tel. 0734-154545, 0727-
047661 seara dup

ţi,
100 lei/buc.; birou calculator 90 lei;
calculator - unitate 250 lei; monitor
Samsung SyncMaster 720, de 17",
300 lei; chiuvet

ţuri negociabile. Tel.
0753-094761.

Vând în Re ţa schiuri Fischer,
beţe

ţa mobil

ţe, bocanci
de schi, placi de z

ţime 2.20 m, cu 3 pendule,
1500 lei; mas

ţi de paie

ţa dormitor, 550 lei
neg; mobilier vechi, cu 30

ţate,
600 lei neg. Tel. 0729-825631. (RR)

Vând la Sacu 2 porci, 120-130
kg, 9 lei/kg; porc 180 kg, 8 lei/kg. Tel.
0729-966850. (RR)

Vând porc 120 kg; viţea 3 luni,
alb cu ro

ţa blan

ţi, 6 lei/buc neg. Tel.
0756-315571. (RR)
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Vând la Caransebe

ănătos, are carnet de
sănătate, 400 lei neg. Tel. 0743-
066834. (RR)

Cumpăr la ă gestantă
sau fătată recent, cu mult lapte. Tel.
0722-400036. (RR)

Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 pale ă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0725-
088890. (RR)

Vând la O

ătoare, 1200
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând în Caransebe ă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere;
că ă Pudel 2 1/2 ani, albă; că

ătrâne, 250 lei/buc. Tel. 0723-
128805, 0722-663415. (RR)

Vând porc 170 kg, 9 lei/kg neg.
Tel. 0761-146068. (RR)

Vând la Boc

ă
ă. Tel.

0255-213709.
Monumente funerare marmură,

cu sculptură ără sculptură, se
asigură transport

ă de peste 1800 lei. Tel.
0766-860854.

ă lustruită
sau mătuită executate la comandă
după modelul nostru sau modelul
dumneavoastră. Oferim gratuit o
tabletă foarte performantă pentru
persoana care ne recomandă sau
comandă un

ă

ă, pre

ărpini
ă

ătra ă transport. Tel.
0766-860854.

Balu ă
lustruită sau marmură mată, dimen-
siune grosime de 8-10 cm, înăl

ă
transport ă
de minim 50 bucă

ăniu ă nouă, făcută în
atelier 89 lei, vând grilaj metalic
pentru rafturi reglabil, 2, 30 m
înăl

ământ
călcătoare pentru tors etc. Tel.
0736-058285.

Vând urgent aparat foto digital
Fujifilm FinePix S8000fd în cutie. 8
megapixeli ă

ă impecabil, pozele
vorbesc de la sine. Pre

ă 5 MP, stand by
până la 480 ore, timp convorbire
până la 7 ore. Telefonul vine înso

ărcător de priză, cablu USB
ă ă. Pre

ă ărcător de priza

ă impecabil, a fost cumpărat
nou din magazin

ă. Pre

ş pat de dor-
mitor cu saltea, nou, nefolosit, 800
lei neg; covor persan, 2.50/3.50,
200 lei neg. Tel. 0761-131883. (RR)

Vând pui de Rottweiler de 4 luni,
perfect s

Şipet vac

şu convector
mare pe gaz, 400 lei neg. Tel. 0749-
148049. (RR)

Vând la Lupac mulg

ş pres

ş

şa mistre

şi de
bloc, fabrica

şi f
şi montaj gratuit la

comand

Şemineuri marmur

şemineu. Tel. 0766-
860854.

Cel mai bun pre

ş.
Pentru cantit

ştrii (stâlpişori) din marmur

şi montaj pentru comand

şi 18x zoom optic. Arat
şi func

şi
c şti, toate în cutia original

şti, înc şi
usb, toate originale Samsung. Func-

şi nu a fost blocat în
nici o re

ţi, 150 € neg; org

ţelu Ro

ţelu ţel
Bichon Havanez de 4 ani, alb;
preţuri neg. Tel. 0755-940848. (RR)

Vând la Butin 50 de capre, 300
lei/buc neg; 20 tone triticale, 0.80
lei/kg; baloţi de paie, 5 lei/buc; 20 oi
b

ţ 140 kg, 3
luni, 10 lei/kg. Tel. 0728-510299. (rr)

Vând covor persan 4/3 130 lei.
Tel. 0720-001425.

Vindem cartele optice de inter-
fon tip Electra. Tel. 0255-213709.

Vindem interfoane de vil
ţie româneasc

ţ travertin l ţime
40 cm, grosime 1, 5 cm lungime
liber ţul este 79 lei/mp, preţul
placaj la dimensiunile dorite de dvs.
este 99 lei/mp, travertinul este
românesc de Geoagiu sau C

ţi de minim 50 metri
p ţi se asigur

ţime
80 cm, greutate 17 kg. Se asigur

ţi. Tel. 0766-
860854.

Vând s ţ

ţime, 50 lei. Tel. 0740-520382.
Achiziţionez obiecte vechi

nefolositoare - oale din p

ţioneaz
ţul este de

850 lei neg. Tel. 0745-130202.
Vând telefon HTC Wildfire S,

ecran 3.2 inch,Android 2. 1, ram 384
MB, procesor Qualcomm MSM7225
de 528 MHz, camer

ţit
de înc

ţ
350 lei. Tel. 0745-130202.

Vând urgent Samsung Galaxy
S3, în cutie cu manualul de utilizare,
baterie, c

ţioneaz

ţea niciodat ţ 1100 lei
negociabil. Tel. 0745-130202.

Vând urgent mulg
ţ ţ

2100 lei. Tel. 0745-130202.

ătoare de vaci
nou nou ă din inox, cu un post. Pre
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

ANINA:

B

14

Medic rezident: 1;

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE

Inginer hidroenergetică: 1; Montator
subansamble: 1; Muncitor necalificat la între

ări
ăierea materialelor de construc

ă telegrame: 1; Operator introducere, validare

ţinerea de drumuri,
ţioner de hotel: 1; Solist vocal: 1;

ţii: 1; Medic rezident: 2;
Muncitor necalificat la spargerea ţii:
1; Oficiant po

Chimist: 1

şosele,
poduri, baraje: 1; Recep

Agent contract şi achizi
şi t

şt şi
prelucrare date: 1; Statistician medical: 1;

CARANSEBE

ŢA:

Ţ:

Ş:

ORAVI

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.12.2013

Vând urgent Vw Polo, pre

Vând în Re

ţ
negociabil. Tel. 0729-067316.

ţa Golf 4, model
Coupe, an 2001, înmatriculat
februarie 2010, motor 1.6 benzin

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, verificare
pân

ţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
pân

ţionare, 2000 €
neg; dezmembrez Renault Twingo,
an 2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 14, 15, 16 ţoli, 550
lei/set; jante tabl

ţa voucher, preţ
neg; Dacia 1310, ţinut

şi

şi

şnea cositoare
Carpatina cu motor de rezerv

şnea Opel Ome-
ga, 800 €. Tel. 0762-635642. (RR)

Vând în Reşi

ă,
16 valve, aer condi

ă în octombrie 2015, asigurare,
2500 € neg; bare de portbagaj
pentru BMW, Opel, 120 lei. Tel.
0744-759866. (RR)

Vând la Re

ă în 2015, asigurare 2015, per-
fectă stare de func

ă, diferite mărimi,
50 lei/buc; cauciucuri de iarnă,
diferite dimensiuni, 500 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Doma
ă, 200

lei. Tel. 0765-416913. (RR)
Vând la Doma

ă în garaj, 500
€ neg; 4 cauciucuri de iarnă, noi, cu
jante, pentru Dacia, 100 €. Tel.
0722-688244. (RR)

Caut un domn care nu vrea s

Pensionar, intelectual, v

-

Tân

ă fie
singur de sărbători. Eu 61 ani,
sinceră, serioasă, fără obliga

ăsătorie. Tel. 0768-504041.
ăduv,

60/1,80/80 caut un suflet compatibil.
Tel. 0749-366970.

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

ăsătorie. Tel.
0725-433684.

Doresc o doamna în sufletul
căreia prietenia, vorba bună, mân
gâierea au valoare. Eu 48 1,63 71,
serios sincer o obliga

ărbat singur 43 ani, doresc
cuno ă cu o doamnă pentru
rela ă. Rog seriozitate.
Tel. 0751-399122.

Domn 42 ani, prezentabil,
manierat, doresc cuno ă cu
doamnă pentru căsătorie. 1,76/85.
Tel. 0733-235930.

ăr 36 ani doresc să cunosc o
doamnă pentru o rela ă. Tel.
0720-380446.

ţii,
vreau o relaţie de prietenie,
c

ţ, serios, servicii,
f

ţie, cu gânduri
bune. Re ţa. Tel. 0770-495533.

B
ţ

ţie serioas

ţ

ţie lejer

ş,
pentru prietenie-c

şi

ştin

ştin

Vând tractor 445 cu dublă
trac

ă plus
diferen

ăr la Mehadia, Renault 11
din 1987 pe benzină, GPL, în stare
bună, pentru piese sau Dacia 1310
pe injec

ăr la Turnu Severin piese
motor de barcă Honda, sau motor
complet, ofer maxim 300 €. Tel.
0769-390126. (RR)

Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, culoare gri
metalizat, 35.000 km reali, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0723-
453336. (RR)

Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re

ă Europa,
100 lei; jante tablă nerulate în ă,
pe 13

ă pe 14, 15, de la 50
lei/buc; ro ă complete pe 13,
pentru Vw Polo, stare impecabilă,
500 lei; plăcu ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Zafira, BMW seria 5, Volkswagen
Touareg an 2001, 100 lei/set. Tel.
0745-134127. (RR)

Cumpăr la Sichevi
ă pentru Aro; reductor de

140 ture; pedală pentru ma ă de
cusut electrică Singer; cositoare
defectă Carpatina; tractor 445 cu
dublă trac ă;
borma ă electrică stabilă. Tel.
0730-529337. (RR)

Vând în Re ă Vw
Transporter, 5 locuri, mix, cu aer
condi

ăr în Re ă
pentru Dacia Logan. Tel. 0722-
532825. (RR)

Vând în Caransebe
ă, an 1996, 1800 € neg.

Tel. 0741-330588. (RR)
Vând la

ă, încărcător frontal
ă, 24.000 €. Tel. 0722-400036.
Vând la O

ă cu jante cu 4 găuri, 100 lei
neg. Tel. 0749-148049. (RR)

Vând garaj , zona Lunca
Pomostului (str. Pinilor). Pre

ă. Tel.
0355-407853, 0754-914211.

Vând ATV Suzuki 300 cmc,
transmisie cardan, tobă Rims,
cauciucuri late, 120 km/h. Tel. 0760-
294046, 0723-728304.

Vând motor Kia Sportage 2000
cmc, a.f. 1997 + chiulasă. Tel. 0760-
294046, 0723-728304.

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

ţiune, 5200 € sau schimb pe
U445 cu tracţiune simpl

ţa. Tel. 0746-642653. (RR)
Cump

ţie. Tel. 0721-698600. (RR)
Cump

ţa portbagaje auto
pentru biciclete, 70 lei/buc; GPS
Navigon, are inclus toat

ţar
ţoli, de Nissan Primera, Opel

Corsa, Renault Twingo, 200 lei/set;
cauciucuri iarn

ţi de iarn

ţe de frân

ţa baie de ulei
din font

ţiune, în stare foarte bun

ţa utilitar

ţionat, geamuri electrice,
oglinzi electrice, foarte bine
întreţinut, înmatriculat, 4500 € neg.
Tel. 0765-856273. (RR)

Cump ţa 4 jante tabl

ţelu Ro

ţ 5.000
€ sau închiriez cu 50 €/lun

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.

şi

şin

şin

şi

şi

ş un Rover
pe benzin

Şipet tractor Claas, 150
CP, are clim şi
cup

şu 4 cauciucuri
de iarn

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

ş i i n f o r m a

Vând la Anina căr ă
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc. Tel. 0255-240157, 0761-
457617.

ţi de mecanic

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

Auto-Moto-Velo

Transport persoane în Austria
Tel. 0741-095663

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

.
.

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

Îngrijesc copii ce merg la
grădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Asigur servicii profesionale de
eviden ă contabilă, balan ă conta-
bilă

ă pentru persoană cu
handicap locomotor (lângă UEM).
Ofer salariu 700 lei, masă, cazare

ă. Tel. 0740-619914.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ţ

ţ ţ
ţ contabil, depunere

declaraţii, servicii de personal pen-
tru persoane juridice

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

şcoal

şi bilan

şi persoane
fizice autorizate. Tel. 0760-284642.

Electrician cu experienta,
execut instalatii electrice, schimb
tablouri electrice, montez lustre,
lampi, prize, intrerupatoare, doze,
reparttii electrice. Tel. 0728-813340.

Instalator cu experienta, montez
centrale termice, cabine dus, wc uri,
chiuvete, apometre, robineti, ,
instalatii pe cupru şi henco, instalatii
canalizare. Tel. 0740-520382.

Meserias execut zugraveli,
tencuieli, izolatii termice, zidari, glet,
faianta, gresie, rigips, podele
laminate, lambriuri, tapet etc Tel.
0728-813340

Caut îngr i j i tor / îngr i j i toare
permanent/

şi
carte de munc

şi Germania. Pre

Imobiliare
Vând apartament o cameră,

conf. 1, 32 mp, bucătărie, baie,
balcon, pe str. Făgăraşului. Preţ
14.000 €. Tel. 0740-555262.

Închiriez spa
ă. Tel. 0728-568448.

ţiu comercial. Preţ
100 €/lun

Vând garsonier

ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Schimb/vând cas

ţ

ţ 19.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând apartament la c ţ

ţ 100 €/lun

ă 2 camere, izo-
lată interior ă, termo-
pane, centrală termică, u ă meta-
lică, pusă la punct, toate dotările,
11.500 € neg. Tel. 0770-473621.

ătă

ă în Dogne-
cea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină. Sau
schimb cu garsonieră cu balcon.
Pre

ăsu ă,
lângă Facultate, compus din etaj cu
2 camere

ă sufragerie, bucătărie
atelier de lucru, cămară cu centrală
termică, izolat termic, renovat,
termopane noi, curte cu acces auto.
Tel. 0745-481773.

Închiriez casă la Soceni, lângă
sosea. Pre ă neg. Tel.
0734-154545, 0727-047661 seara
după ora 21.

Vând în Verme ă 5 camere,
locuibilă imediat, 28.000 €. Tel.
0741-994171, 0744-610901. (RR)

şi exterior, van
ş

ş

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

ş cas

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbun

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 17.500 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re

ă, podele laminate, termo-
pane, centrală, izola ă,
u

ă,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496. (rr)

ătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătă-
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1520 mp, 2
fronturi stradale, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament 2 camere
confort 1, în Re

ă în Boc ă pe
strada Co

ămară, bucătărie, anexe,
28.000 €. Tel. 0741-901698. (RR)

şeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
gr

şi

şile schimbate, renovat recent,
33.000 € neg. Tel. 0729-137654,
0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şi

şa Montan
şbuc, nr. 101, 2 camere,

antreu, c

ţ

ţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3
camere decomandate, gresie,
faianţ

ţie interioar

ţa garsonier

Vând în G

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

Vând cas

Vând casă la Secă ă
gară, pe strada principală, 40.000 €.
Tel. 0767-612872. (RR)

şeni, lâng

(continuare )în pagina 3
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V ndâ beculeţe pentru pomul de
iarn

ţ 50
lei.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c

ţ 250 lei.
Tel. 0745-130202.

Pers. fizic

ţioneaz ţ 100
lei. Tel. 0745-130202.

Vând ma
ţionare,

preţ 400 lei negociabil. Tel. 0727-
363779.

Vând 2 porci de sacrificat între
140-180 kg, 9 lei/kg, loc. Jena Timi

ţ 200 €
negociabil. Tel. 0744-627916.

Vând 2 calorifere, cuier cu
pantofar, mas

ţate, p ţ copil
complet echipat, un dormitor lemn
masiv, diferite obiecte de mobilier
vechi. Tel. 0770-516504.

Vând congelator 5 sertare

ă, două perechi de role, mobilă
de sufragerie (lemn de cire

ă. Pre
ălcat Mure

ă

ă ărcător de cameră
ărcător de ma ă. Pre

ă vând monitor crt cu
ecran plat Compaq 7550. Arată

ă irepro

ă de spălat marca
Indesit în stare bună de func

ă, mouse, boxe,
imprimantă Epson. Pre

ă pentru 12 persoane
cu 6 scaune tapi ătu

ă, 2,5 lei/sac rafie, Câlnic. Tel.
0747-133278.

ş). Tel.
0770-515588.

Vând urgent 2 boxe de 16 W, 4
ohmi, în stare foarte bun

Vând fier de c ş cu
suport, c şti audio Sony, difuzoare
Grundig, radio-casetofon Osaka.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.

şti, înc şi
înc şin

şi
func şabil. Pre

şin

ş.
Tel. 0758-911215.

Vând calculator Intel Celeron
1.8 GHz, memorie DD RAM 2GB,
hard disc 250GB, video integrat 64
MB, dvd+/rw LG, monitor Philips
192E, tastatur

şi
frigider mare Frigero. Tel. 0770-
479293.

Vând gunoi de grajd putred,
vac

Vând telefon Samsung GT-
S5230, sistem operare specific SHP
browser wap 2.0. Greutate 92 gr, di-
mensiune 11, 9 x 53 x 104mm, ecran
rezolutie WQVGA de 3, 0 inchi,
camer

ţ 150 lei. Tel. 0745-130202.

ă 3, 2 MP, radio, memorie
externă MicroSD până la 8 GB,
email pop3 / smtp / imap4 bluetooth
usb. Pre

Oferte-Cereri

de Serviciu

Matrimoniale

ANUNŢ
Agenţia judeţean ţia Mediului Cara

CONSILIER, clasa 1, grad profesional Debutant, în cadrul
Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu.

Condiţii de înscriere:

ţiei pentru Protecţia
Mediului Cara

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara

ă pentru Protec

ării concursului: 16 ianuarie 2014, ora 10.00 -
proba scrisă, 17 ianuarie 2014, ora 13.00 - interviu.

Concursul va avea loc la sediul Agen

06 ianuarie 2014 inclusiv

ş-Severin

Data organiz

ş-Severin.

ş-
Severin

,
cu sediul în Reşi ş-Severin
organizeaz

ştin
şterea limbii engleze nivel mediu;

Dosarele de înscriere la concurs vor con

şi actele
necesare pentru dosarul de înscriere, bibliografia şi tematica se pot
ob

, Reşi ş-Severin, Biroul
Buget, Finan şi Resurse Umane, la telefon
0255/223053 sau de pe pagina de internet

ţa, str. Petru Maior nr.73, jud. Cara
ţiei publice vacante de:

condiţiile prev

absolvent, cu diplom ţ
ţe operare calculator;

cunoa

ţine în mod obligatoriu
actele prev

ţului,
respectiv pân

ţii suplimentare despre condiţii de participare

ţine de la sediul
ţa, str. Petru Maior nr. 73, jud. Cara
ţe, Administrativ

ă concurs pentru ocuparea func

ăzute de art. 48 din

ă de licen ă;
cuno

ăzute la art. 49 din HG 611/2008. Dosarele de înscriere se
primesc în termen de maxim 20 zile de la data publicării anun

ă la data de .

Informa

Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2);

http://apmcs.angm.ro/

�

�

�

�
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Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/5 Decembrie /6 Dec /7 /8 Dec mbrieembrie Decembrie e

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 9 Decembrie Mar 10 Decembrie 11 Dec. 12 Decembrie 13 Decembrie 14 Dec. 15 Dec.

C/- C +1 C/- C 5 C/ 1 C 6 C/ C + C/ C C/ C C/-3 C

+ C/- C + C/- C + C/ C + C/- C C/ C C/ C C/- C

-1º 7º º 2º + º + º + º -1º 5º -7º -2º -7º 0º º

2º 3º 3º 1º 6º 0º 6º 2º +5º -7º -1º -6º +1º 3º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo

pe urm toarele

11 zile

ă

+1º
5º

C
C-

-1º
º
C
C-4

-4º
7º

C
C-

0º
-5º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

+1º
6º

C
C-

-1º
14º

C
C-

- º
12º
4

-
C
C

-1º
-9º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

TimişoaraTimişoaraTimişoaraTimişoara

Car nsebea şCar nsebea şCar nsebea şCar nsebea ş
+ º

º
3

-3
C
C

+1º
6º

C
C-

+3º
-3º

C
C

Reşiţa

Oraviţa +1º
6º

C
C-

+4º
º
C
C-3

+
-
5º
4º

C
C

+
-3
3º
º
C
C

+4º
-4º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Vi ita www.resita-romana.roz ţi
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