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Modificarea Legii
Există o graniţă între individualism şi egoism, între conştiinţă ziua lui!”. Stupoare, înţepenesc lângă uşă. „Ascultă ce spun, n-apucă
ziua lui!”. Eram în plin absurd. Abia ce-l alesesem pentru al nu ştiu
patriotică şi naţionalism, o graniţă păzită foarte strict.
Péter Nádas (Rănile bătrânului continent) câtelea mandat, în susţinerea generală a întregului popor. Nu ştiu ceam bâiguit şi i-am lăsat. Reamintesc, „ziua lui” urma să fie 26 ianuarie,
Ne scăldam într-o torpoare generală, fără evenimente, fără iar asta se întâmpla prin 5-7 decembrie. Intuiţia fenomenală a amicului
aşteptări, fără perspective. Ce se întâmpla prin alte părţi ne interesa meu nu părea să aibă nimic comun cu realitatea, eu rămăsesem la
aşa, din principiu, ca viitoarele lansări de sateliţi sau sonde spaţiale părerea cu cei 7 ani pe care-i mai aveam de tras. Colegul lor PR avea o
spre Marte. Era departe, nu ne putea privi pe noi. Nu prea pasiona pe vorbă pe vremea aceea, „Domnu’ ‚conferenţiar’, bine ne face. Aşa ne
nimeni că polonezii reuşiseră să se aşeze la aceeaşi masă, guvernul trăbă”. Iar la mirările mele mai de ultimă oră, „Domnu’ ‚conferenţiar’,
PSUP şi Solidaritatea, pentru tratative în vederea unor alegeri quasi- progresu’ nu şede pră loc”. Aferim, domnu’ P.! N.b. - iniţialele de mai sus
libere. Mai auzeam pe la „Radio Şanţ”, pe după uşi la prieteni... Cel mult n-au nimic cu Volkswagen, cu public relations sau cu altceva. Sunt
ne liniştiserăm grijile vagi că în felul acesta evită pericolul unei invazii chiar ale lor şi îşi au locul în multe evocări şi gânduri bune ale noastre.
Am făcut Revoluţia împreună, unii erau mai mult sau mai puţin
sovietice. E drept, trecuse mult de la Primăvara 1968, dar totuşi saltul
politic era mare, nici nu ne imaginam cum ar fi fost dacă... Sigur, nici timişoreni. Ţinând pumnii timişorenilor, în primele zile... Dar înainte de
Mişa Gorbaciov nu semăna cu gerontocraţii anteriori, de la Brejnev asta, cer îngăduinţa pentru a evoca încă un moment din acel
încoace. Ba chiar ne dăduse nişte semnale directe de venire pe calea decembrie.
Plecasem dincolo de Timişoara pentru sfârşitul de săptămână
unor schimbări, avusese, se zicea, 2-3 întâlniri dure cu nea Nicu, dar
acesta nimic. Nici o şansă. Ne scăldam aşadar într-o torpoare... (week end ar fi sunat ciudat atunci). S-a auzit ceva despre mişcări de
Bălteam adică, „din p. de v. social-politic”, în placiditatea noastră mai stradă sâmbătă, 16 dec. Telefoanele blocate. Cineva avea o cunoştinţă
veche. Era bine... Adică nu, ne pregăteam de al XIV-lea Congres al la gară şi prin telefonul CFR am aflat destul, cât să ne alarmăm de-a
PCR şi făceam valuri succesive de adunări cu telegrame şi mesaje de binelea. Mediul era cam nesigur, nu puteai discuta orice sau oricum.
realegere a Tovarăşului N. C.; mai scăpa - de mirare şi nu prea - câte o Totuşi am pus problema cum mă voi întoarce la Reşiţa, unde voiam să
altă propunere, dar fără ecou. (Îmi amintesc una concretă, la o adunare ajung înainte de ora 7, luni, la serviciu. Alte dăţi porneam de cu noapte,
de partid cineva spusese că să ne gândim la sănătatea Tovarăşului şi de la 4, spre a parcurge cei 170 km, pentru care aveam benzina în
poate să-l propunem pe fiul Nicu sau pe coana Leana. Am auzit, nu mai canistră. Duminică, seara următoare, se trăgea în Timişoara, erau
eram membru de ani buni, şuşotea lumea cu o umbră de speranţă, dar 17°C, ploua şi cei din SM m-au sfătuit să trec măcar ziua prin oraş, că la
lumină sunt mai mici riscurile. Am studiat posibilităţi de ocolire, dar
şi de teamă pentru îndrăzneţul cu propunerea; din fericire (?!) nimic).
Fusesem într-o delegaţie de câteva zile pe şantierele unor drumurile de ţară iarna sunt proaste, iar prin Arad nu aveam benzină
beneficiari ai uzinei, în creierii munţilor, undeva prin Carpaţii de (era pe cartelă - unii nu ştiu sau „au uitat”). Dimineaţa începea să se
curbură. Altă lume, n-aveai legătură cu nimeni şi cu nimic; nici n-aveai lumineze, eram singur cu maşina D1310 încărcată cu boarfe, inclusiv
mare nevoie. Era cam în jurul lui 10 noiembrie. La întoarcere, după o pe barele port-schi de deasupra. Limpede, în aer plutea ceva, în
escală la Bucureşti, făcusem o noapte pe tren şi aveam liber de la vremea frumoasă şi relativ caldă. La o barieră, din partea opusă se
birou, iar raportul tehnic de deplasare nu era urgent. După câteva ture opreşte o D1300 de Cluj. Cobor şi alerg peste calea ferată să-i întreb de
prin oraş, din care n-am prins nici un fel de noutăţi, merg către seară Timişoara; şoferul ridică geamul lateral, am mai apucat să văd trei
într-o vizită, iar stăpâna casei mă întreabă cu un ton uşor exaltat, „Ei, nu siluete de tineri şi o fată, ţepeni, cu figuri de stafii, privind pe lângă mine,
zici nimic ? Ce părere ai ?”. Eu, tablă şi ochi miraţi. „Ce, nu ştii nimic ? deşi eram numai noi. Forţez situaţia şi întreb dacă se poate trece prin
Nu se poate, de când ai venit ?”. „De azi dimineaţă, dar ce-i aşa grozav, Timişoara; şoferul face „da” din cap fără să mă privească. „Nu se trage
zi-i odată!”. „A căzut zidul Berlinului, pe ce lume trăieşti ?!”. „O-o-o. A în centru, nu-i periculos?” - aşa auzisem în seara precedentă,
căzut, în sfârşit. Ăsta-i începutul sfârşitului”. Îmbrăţişări în dreapta şi-n duminică, prin telefonul CFR. Nici o mişcare, privire îngheţată înainte.
stânga. „Trebuie să bem. Unde-i coniacul ăla sârbesc, Vinjak-ul ăla ?”. Alerg înapoi peste şine, trece trenul, plecăm. La intrarea în oraş se
circula pe câte o bandă, căci ambele benzi I erau ocupate cât ţine
Ei, la noi mai durează, dar bine că a-nceput. Aşa gândeam.
Au început să se aglomereze ştirile, inclusiv la „radio şanţ” şi bulevardul de maşini parcate, şi le scoseseră posesorii dintre blocuri
„caloriferul american” (aşa erau însemnate cu carioca pe scala peste noapte. Atmosfera de stare de asediu era densă, puteai s-o atingi
aparatului REL şi Vocea Americii). Prin vecini lumea fierbea, se tăiau cu mâna. Mă bătea gândul să dau o fugă până în centru, dar n-aveam
sârmele ghimpate de pe graniţe, „Revoluţia de catifea”, Mişa cu cine să las maşina (cu număr de CS!) supraîncărcată. Ocolesc pe la
Gorbaciov îşi vedea de perestroika şi de glasnost, noi eram învăţaţi să gară, ca să ies în Calea Şagului. Era 18 decembrie 1989, puţin după
9=. În intersecţia de pe Gh. Lazăr, lângă Fabrica de Lapte (azi este Billa
răbdăm, nu numai cei trei F (frigul, foamea şi frica)...
Pe la începutul lui decembrie, în timpul serviciului mă duc în biroul supermarket), în mijloc o Dacie stâlcită, înconjurată de cioburi ca un
unor colegi să mai schimbăm o vorbă, un sfert de oră. Prietenul WV era rondou de sens giratoriu. Probabil zăcea din ziua trecută. Maşinile
şeful biroului, ceilalţi erau oameni de nădejde cu care puteai discuta şi circulau „normal”, tăcere, nu claxoane, nu alte zgomote. Trec pe sub
lucruri delicate. N-a fost atunci cazul, dar când să mă ridic să plec, viaductul CFR şi o iau la dreapta spre Gara de Nord, în depărtare
doamna LH întreabă cu naivitate jucată şi ton şăgalnic-ascuţit, „Şi ce creşte o mare de oameni, dar... linişte. Toată piaţa din faţa gării era
părere aveţi de...?”, arătând cu degetul în sus. Doamnelor le lipsea înţesată de soldaţi şi miliţieni care se mişcau aparent dezordonat, în
vreo picanterie, dar în ultimul timp eram toţi gravi, crispaţi, ca în proporţii cam egale. Pietonii rari mergeau grăbiţi în drumurile lor.
preajma unor situaţii deosebite şi nu tocmai agreabile. „Ei, ce părere... Încetinesc şi deschid geamul, cu intenţia de a pune câteva întrebări
Bine că s-a pornit tăvălugul”, îmi permit să fiu eu explicit, uitând de banale. Cât am traversat cu 10 pe oră piaţa, toţi soldaţii şi miliţienii s-au
microfoane ori de urechile lungi ale... „Noi mai avem de stat, dar în întors ostentativ cu spatele când ajungeam la ei. Dincolo am accelerat
şapte ani scăpăm şi noi, oricât de inerţi am fi”. La care amicul W se şi până la ieşirea spre Şag am traversat un oraş amuţit. La ieşire era un
repede făcând „nu” cu degetul, nu pot să uit, şi mai că strigă „N-apucă „borcan” pentru agentul de circulaţie, dar n-am mai văzut indicatorul cu
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Editorial

Dan Popoviciu

Prima declaraţie politică din acest an a premierului
Victor Ponta a avut darul să mă enerveze. Vine Domnia sa
şi declară, ritos, că scopul principal al activităţii sale din
acest an va fi acela de a-l termina pe preşedintele
României, Traian Băsescu. Aşadar, din primele zile ale
anului, premierul României îi declară război preşedintelui
României. Cele două instituţii fundamentale ale statului
sunt în război declarat. Constituţia, după câte ştiu eu,
spune că, cele două puteri au rolul de a gestiona ţara
înspre binele poporului. Mai exact, mă aşteptam ca Ponta
să vină în faţa naţiei cu un mesaj de îmbărbătare, cu ceva
promisiuni şi mai ales, direcţii ale politicii guvernamentale
din acest an, prin care nivelul de trai al românilor va creşte.
Nu, premierul vine şi declară ritos că, el, marele michimaus
îl va rade pe preşedinte.

O ţară de nebuni
Principalul scop al partidului ce-l conduce! Ce popor, ce
nivel de trai, ce economie, fiscalitate etc. Totul pentru
distrugerea lui Băsescu. Domnule premier, îmi permit să
vă atrag atenţia că nu distrugerea preşedintelui este
înscrisă în fişa postului de premier. Altele sunt atribuţiile
sale. Dar, după cum aţi dat dovadă, o impotenţă patologică
vă împiedică în a vă achita de ele.
Nu trec două, trei zile şi premierul se trezeşte din nou cu
faţa la cearşaf. Tună şi fulgeră pe justiţia ce i-a condamnat
mentorul hoţ la închisoare. Condamnare politică, se
trezeşte el să declare cu indignare peste tot pe unde vede
un microfon sau reportofon. Ce poate fi mai grav într-o ţară
cu pretenţii de democraţie veritabilă, decât ca premierul să
vină şi să condamne justiţia? Culmea, premierul provine

din magistratură! Poţi tu, un politician în cele din urmă, dar
investit cu o funcţie decizională supremă în stat, să vii să
calci în picioare organul suprem al judecăţii din România?
O fi doar inconştienţă? Şi, după ce îl potoleşte Iliescu,
Ponta revine la Băsescu. N-are el treabă cu justiţia, ci cu
preşedintele. Care, aţi ghicit, trebuie eliminat!
În fine, două vorbe despre angoasa naţională: ungurii
ne fură ţara. Acum, dacă trece legea de Băsescu, străinii
pot cumpăra teren în România. Străinii care ne doare şi ne
interesează pe noi, în acest context strategic, sunt ungurii.
Deja au pregătit basculantele pentru a căra la ei în câmpie
pământul străbun al patriei dar, mai ales, al Ardealului.
Jos ungurii, sus Ponta!

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
“Direcţia Impozite şi Taxe” anunţă contribuabilii (persoane fizice şi
juridice) că de miercuri, 8 ianuarie 2014, pot fi achitate taxele şi
impozitele. Vor fi deschise de luni până vineri, între orele 08:00-15:30,
cu unele excepţii, casieriile din corpul II al Primăriei situat în Piaţa 1
Decembrie 1918 numărul 9, respectiv corpul IV de pe Bulevardul
Republicii numărul 18. Miercuri, în corpul II al Primăriei, programul
casieriilor este prelungit până la ora 17.30 iar joi vor fi deschise
casieriile, aflate în corpul IV de pe Bulevardul Republicii numărul 18,
până la ora 17.30. Vineri, reşiţenii pot plăti contribuţiile la stat între orele
08-13.30 la casieriile din cele două corpuri ale Primăriei. Persoanele
care achită integral impozitul aferent anului 2014, până în 31 martie,
vor beneficia de o bonificaţie de 10%.
Cu privire la proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Caraş-Severin - aglomerarea Reşiţa”, prin Fondul de
coeziune, derulat de societatea Aquacaraş-operatorul de apă şi canal
din judeţ -, Primăria Municipiului Reşiţa a înaintat o adresă societăţii
privind modul de acordare a permiselor de spargere şi de efectuare a
lucrărilor de refacere. Astfel, permisele de spargere vor fi emise după
verificarea prealabilă a zonelor unde urmează să se execute lucrări şi
numai după refacerea completă, respectând criteriile de calitate, a
tronsonului autorizat anterior. Având în vedere experienţa lucrărilor în
cadrul Măsurii ISPA, unde s-au utilizat capace de cămine şi guri de
scurgere din materiale compozite, Primăria Municipiului Reşiţa a
recomandat societăţii AquaCaraş folosirea aceloraşi tehnologii şi
pentru actualul proiect, în vederea prevenirii sustragerii acestora.
Primăria Municipiului Reşiţa reiterează poziţia fermă, exprimată şi
cu alte ocazii de primarul Mihai Stepanescu, cu privire la păstrarea
intactă a Muzeului de Locomotive, o emblemă a municipiului. Muzeul
de Locomotive cu Abur din Reşiţa a fost înfiinţat în anul 1972 la
aniversarea unui secol de fabricare a locomotivelor cu abur la Reşiţa,
din iniţiativa domnului inginer Mircea Popa, directorul Uzinelor reşiţene
în acea perioadă. În prezent, se află în patrimoniul Fundaţiei “Uzinele
de Fier şi Domeniile Reşiţa”.
În 30 august 2012, Primăria Municipiului Reşiţa a încheiat un protocol de colaborare cu Fundaţia “Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa”
pentru efectuarea unor lucrări de modernizare a amplasamentului
actual al muzeului, cu ocazia evenimentului de aniversare a 140 de ani
de la fabricarea primei locomotive cu abur în România.
Muzeul de Locomotive cu Abur din Reşiţa este inclus în lista
monumentelor istorice (cod CS-II-a-A-10905).
În concluzie, subliniem faptul că Primăria Municipiului Reşiţa nu
doreşte, sub nicio formă, ca exponatele să părăsească acest muzeu şi
nu îşi va da acordul pentru transferarea, împrumutarea sau înstrăinarea acestora.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Modificarea Legii Educaţiei Naţionale
Guvernul a adoptat, în şedinţa din 23 decembrie
2013, OUG pentru modificarea Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în
domeniul învăţământului. Principalele modificări pe
care actul normativ mai sus menţionat le aduce sunt:
l Menţinerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu: documentul menţine forma existentă a ciclului gimnazial şi elimină forma propusă
spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011,
care prevedea trecerea clasei a IX-a în învăţământul
gimnazial şi reducerea liceului la o durată de 3 ani.
l Creşterea duratei învăţământului obligatoriu de
la 10 la 11 ani: prin introducerea clasei pregătitoare
şi prin menţinerea duratei de 4 ani a liceului, învăţământul obligatoriu creşte de la o durată de 10 ani la
una de 11 ani. Prin urmare, învăţământul obligatoriu
va fi format din clasa pregătitoare, clasele I - VIII, clasele IX - X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai şcolii profesionale, pentru cei care
aleg traseul învăţământului profesional şi tehnic.
l Acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului
profesional să continue studiile liceale la forma de
învăţământ cu frecvenţă: Legea Educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
acordă posibilitatea absolvenţilor învăţământului
profesional, care promovează examenul de
certificare a calificării profesionale, să urmeze
cursurile învăţământului liceal, doar la forma cu
frecvenţă redusă. Având în vedere că absolvenţii
învăţământului profesional sunt în marea lor
majoritate minori şi se află într-un parcurs normal al
educaţiei lor (fără să fi părăsit sistemul de educaţie),
manifestând interes pentru creşterea nivelului de
educaţie şi formare profesională, prin adoptarea
OUG li se acordă posibilitatea de a-şi completa
educaţia şi pregătirea profesională, inclusiv prin
forma de învăţământ cu frecvenţă.
l Precizări privind învă ţ ământul postliceal:
ordonanţa de urgenţă aduce precizări şi în ceea ce
priveşte organizarea învăţământului postliceal, a
modalităţilor de finalizare a studiilor acestui tip de
învăţământ, dar şi corelarea pregătirii postliceale cu
Cadrul Naţional al Calificărilor.
l Precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare:
în legisla ţia actual ă nu este reglementată
modalitatea de notare/evaluare pentru clasa
pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează
foarte clar că elevii din clasa pregătitoare NU vor fi
evaluaţi prin note sau calificative.
l Se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul
local în comun şi elevilor din învăţământul
profesional: în prezent, se asigură tarif redus cu 50%
pentru transportul local în comun doar pentru elevii
din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o
situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul
profesional. Ca urmare, se impune completarea art.
84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre
beneficiarii tarifului redus la transportul în comun şi
elevii din învăţământul profesional.
l Se reglementează calendarul de introducere a
noilor forme ale examenului de evaluare naţională,
admitere la liceu şi bacalaureat, începând cu
generaţiile de elevi care intră în clasa a V-a,
respectiv în clasa a IX-a, în anul şcolar 2015 - 2016:
Legea nr. 1./2011 introduce noi forme de susţinere a
examenelor de evaluare naţională, admitere la liceu
şi bacalaureat, forme care pleacă de la conceptul de
transdisciplinaritate. Totuşi, din punct de vedere
pedagogic, nu se poate concepe o modalitate de
evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de
predare. În acest sens, metoda interdisciplinară de
predare a fost introdusă, pentru prima dată, în
sistemul românesc de educaţie în anul şcolar 20132014, pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie
extinsă, în anii următori, şi la celelalte cicluri de
studii. De asemenea, introducerea evaluărilor la

clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, începând cu anul
şcolar în curs (2013-2014), evaluări concepute după
modelul testelor internaţionale de tip PISA, va
permite elevilor să se pregătească pentru noua
formă de evaluare prevăzută de Legea nr. 1/2011.
l Se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea
costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii
din mediul urban care provin din grupuri socioeconomice dezavantajate: legisla ţia actual ă
prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea
continuării studiilor liceale doar pentru elevii din
mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se
extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor
aferente frecventării liceului şi pentru elevii din
mediul urban care provin din grupuri socioeconomice dezavantajate.
l Se fac o serie de precizări suplimentare privind
modalitatea de utilizare a resurselor financiare la
nivelul unităţilor de învăţământ: legislaţia actuală nu
precizează foarte clar modalitatea de transfer a
resurselor financiare de la o unitate de învăţământ la
alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se
clarifică acest aspect.
l Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor
didactice netitulare calificate de a se titulariza în
învăţământul preuniversitar, pe baza rezultatelor
obţinute la concursul de titularizare: cadrele
didactice netitulare calificate, care au participat în
ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare,
au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un
post/catedră, au posibilitatea de a deveni titulare în
sistemul de învăţământ preuniversitar, după
parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale.
l Se clarifică durata anului universitar pentru
studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să
beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul
lor, până la 30 septembrie: pentru învăţământul
universitar, OUG clarifică durata anului universitar,
astfel încât studenţii aflaţi în ultimul an de studiu să
poată beneficia de toate drepturile, conform cu
statutul lor, până la data de 30 septembrie.
l Se introduc modalităţi suplimentare de alocare a
fondurilor către universităţi, în principal prin
încurajarea cooperării universităţilor cu diferiţi actori,
preponderent din mediul socio-economic: finanţarea
universităţilor este completată prin încurajarea
diferitelor institute de cercetare sau companii,
publice sau private, să participe la proiecte cu
caracter educaţional. De asemenea, se asigură
cadrul legal ca specialişti din diverse domenii de
activitate să ocupe funcţii didactice de predare,
având statutul de cadru didactic asociat invitat.
l Reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice
Naţionale „I.C. Petrescu", care devine secţie a
Bibliotecii Centrale Universitare: o reglementare
importantă se referă la noul statut al Bibliotecii
Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu" din Bucureşti,
care devine sec ţie a Bibliotecii Centrale
Universitare, asigurându-i-se, astfel, continuitatea.
Din cauza faptului că imobilul ocupat, până de
curând, de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.
Petrescu" a fost retrocedat, instituţia se afla într-un
mare pericol de a pierde fondul de carte şi locurile de
muncă ale angajaţilor săi. În termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei OUG se aprobă prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I" din Bucureşti.
l Reglementări privind funcţionarea ARACIS: un
alt punct important se referă la reglementări privind
declanşarea alegerilor pentru noii membri ai
ARACIS, dat fiind că în anul 2014, o dată cu
finalizarea mandatelor unor membri, posturile devin
vacante.
Biroul de presă - MEN, 23.12.2013

Invita]ie pentru depunere de informa]ii, propuneri }i opinii

Dac@ a fost, ce a fost. Cum a fost
(continuare din pagina 1)

limitarea „30 km/oră”. Cei câţiva miliţieni şi 2-3 soldaţi s-au întors la
rândul lor cu spatele la mine. Am renunţat la participarea individuală la
Revoluţia din Timişoara şi am băgat gaz să ajung la birou.
Aici, pe holuri, cam multă linişte, din nou, dar mă obişnuisem deja
cu filmul ăsta. Deschid uşa biroului şi intru (circa 20 de planşete pe
două rânduri în lung, mese de lucru) şi explozie şocantă pentru câte
adunasem. Ce-i, cum e în Timişoara, ai putut să treci, când ai plecat, ai
auzit de împuşcaţi, ai ascultat REL, pe-aici nimic şi alte multe. Toţi erau
mai degrabă bucuroşi, cu speranţă în priviri, mai degrabă, decât
îngrijoraţi sau aşa ceva. I-am îmbrăţişat pe vreo câţiva/ câteva, fără
cuvinte. A fost extraordinar. Le-am spus cum am călătorit, ne-am tras
pe la birourile noastre, dar n-avea nimeni chef nici de lucru, nici de
speculaţii analitice.
(continuare în numărul viitor)
A. Georgescu
Reşiţa, decembrie 2013
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Comitetul de experţi privind reforma Curţii
Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului
Europei lansează o invitaţie pentru depunerea de
informaţii, propuneri şi opinii cu privire la problema
reformei pe termen lung a sistemului Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Procesul de consultare are în vedere
următoarele aspecte:
l Luarea în considerare a viitorului sistemului
Convenţiei, acest considerent înglobând provocările
viitoare pentru exercitarea drepturilor şi libertăţilor
garantate de Convenţie şi modul în care Curtea îşi
poate îndeplini în mod optim rolul său dublu de a
acţiona în calitate de apărător al persoanelor ale
căror drepturi şi libertăţi nu sunt asigurate la nivel
naţional şi de a interpreta cu autoritate Convenţia;
l Realizarea unei analize detaliate a posibilelor
opţiuni privind rolul şi funcţia Curţii în viitor;
l Iniţierea unei examinări ample a procedurii
pentru supravegherea executării hotărârilor Curţii şi
a rolului Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei
în acest proces.

Procesul consultării, deschis tuturor, se va derula
în limba engleză sau franceză, limbă în care trebuie
depuse şi contribuţiile celor interesaţi. Lucrările se
depun în formularul ce poate fi descărcat la adresa
internet www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/
reformechr/consultation_en.asp, unde se regăsesc
şi toate indicaţiile pentru elaborarea şi prezentarea
contribuţiilor. Termenul pentru depunerea lucrărilor
este luni, 27 ianuarie 2014, ora prânzului (12 p.m.,
ora Franţei).
Grupul de experţi poate invita persoanele ale
c ăror lucrări sunt considerate deosebit de
interesante să participe în continuare la activitatea
sa, fie prin intermediul unor întrebări ulterioare, fie
prin participarea la o reuniunea grupului.
Informaţiile, propunerile şi opiniile primite în
cadrul acestui proces, alături de alte elemente, vor fi
examinate iniţial de un grup alcătuit atât din experţi
naţionali, numiţi de guvernele statelor membre ale
Consiliului Europei, cât şi din experţi „externi”.
Rezultatele acestei activităţi vor fi prezentate
Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei.
18 decembrie 2013 - MJ

Anunturi
,

Anunturi
,

Debitor SC Damima 2003 SRL cu sediul în localitatea Moldova
Nouă, str. C. Daicoviciu, bl. 45, sc. 2, ap. 10, judeţul Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/134/2003, CUI 15300456, prin
lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 publică următoarea:

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 27.01.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 07.02.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
24.02.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 20.02.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
13.02.2014, ora 13,30 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
13.02.2014, ora 13,15 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 20.02.2014 se citează:
1. BLEOJIU MIHAELA, cetăţean român, domiciliată în localitatea
Moldova Nouă, str. C. Daicoviciu bl. 45, sc. 2, ap. 10, judeţul CaraşSeverin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 010823, emis de Pol.
Moldova Nouă la data de 30.03.2000, data naşterii 19.03.1976 în loc.
Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, CNP 2760319111141, în calitate de
asociat unic şi administrator;
2. BLEOJIU GHEORGHITA DANUT, cetăţean român, domiciliat în
localitatea Moldova Nouă, str. C. Daicoviciu bl. 45, sc. 2, ap. 10, judeţul
Caraş-Severin, act de identitate tip CI, seria GT nr. 0262297, emis de
Pol. Moldova Nouă la data de 22.12.1995, data naşterii 04.03.1970 în
loc. Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, CNP 1700304111125, 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 la
dosar 5190/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC MYS GOTZA TRANS SRL, cu sediul în Comuna
Pojejena, com. Pojejena, nr. 287, judeţ Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin J11/83/1996, număr
de înregistrare fiscală 8150313, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3,
telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 27.01.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 07.02.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
24.02.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 27.02.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 13.02.2014, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
6071/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Vând garsonieră situată în
Reşiţa, Aleea Tineretului, bloc 5, etaj
1, având suprafaţa utilă de 32 mp.
Garsoniera este compusă dintr-o
cameră, hol, bucătărie, baie. Ca şi
utilităţi dispune de gaz, curent
electric, apă, canalizare, apă caldă,
încălzire centralizat, există contor
pentru încălzire şi apă caldă şi rece.
Uşă metalică şi geamuri termopan,
uşi interioare noi. Tel. 0724-070200.
Vând apartament 2 camere,
situat în Reşiţa, Aleea Felix, bloc 4
sc. 3, ap. 4 (blocul este situat lângă
Piaţa Agroalimentară Intim), parter,
modernizat complet izolat termic
interior şi exterior, uşi, geamuri
termopan, centrală, gresie, faianţă
moderne. Este prevăzut cu o uşă din
termopan separată de intrarea
comună. (Are toate condiţiile pt. a fi
utilizat şi pt. privatizare). Aşteptăm
oferte. Tel. 0744-524991.
Vând sau închiriez apartament 2
camere, confort 2, parter, nemobilat.
Tel. 0759-077067.
Închiriez apartament 2 camere,
confort 2, parter, nemobilat. Tel.
0355-803016.

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 27.01.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 07.02.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
24.02.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 20.02.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
13.02.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
13.02.2014, ora 12,45 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 20.02.2014 se citează:
1. ZIMBRAN IOHANA, cetăţean român, domiciliată în localitatea
Băile Herculane, str. Trandafirilor, nr. 38, sc. A, ap. 14, judeţul CaraşSeverin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 080197, emis de Pol. Băile
Herculane, la data de 30.05.2002, data naşterii 29.12.1977 în loc.
Orşova, jud. Mehedinţi, CNP 2771229110650, în calitate de asociat;
2. ZIMBRAN OVIDIU BOGDAN, cetăţean român, domiciliat în
localitatea Băile Herculane, str. Trandafirilor, nr. 38, sc. A, ap. 14, judeţul
Caraş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 074950, emis de Pol.
Băile Herculane, la data de 28.03.2002, data naşterii 04.12.1977 în mun.
Bucureşti, sect. 5, CNP 1771204110072, în calitate de asociat şi
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 5192/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Timişoara

Timişoara

+10ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +6ºC
+1ºC

pe următoarele

+7ºC
+2ºC

11 zile
Luni, 13 Ianuarie

De vânzare apartament cu o
cameră în centru Reşiţei, str. Ion
Corvin, suprafaţă 44 mp, etajul 9.
Utilităţi apă, canalizare, contor gaz,
curent electric. Termopane, uşă
metalică, uşi interioare. Tel. 0724070200.
Vând apartament confort doi 2
camere, bucătărie, baie, debara, coridor, balcon interior închis, gresie,
faianţă, termopane, încălzire, termoizolat, etaj 4/4 cu acoperiş schimbat, Micro 2 piaţa Intim, mobilat sau
nemobilat. Tel. 0749-319691.
Vând cămin cu 2 camere mobilat
izolat exterior centrală proprie termopane 13.000. Tel. 0746-769501.
Închiriez garsonieră în Reşiţa Al.
Tineretului preţ 270 lei/lună. Tel.
0756-852473.
Vând sau schimb apartament 2
camere, Govândari, etaj 2/4,
termopane, centrală, faianţă, uşă
metal, podele, izolaţie 18.990 € preţ
fix. Tel. 0728-813340.
Proprietar vând apartament 1
cameră, zona Lidl - Trezorerie, 44
mp construiţi, baia şi bucătăria
spa ţioase, et. 9 cu acoperi ş,
îmbunătăţit, lift cu instalaţie electrică
schimbată. Încălzire la centrala
blocului, cu costuri minime. Merită
văzut. Tel. 0722-665522.

Notificare

Vineri/10 Ianuarie

+4ºC
+2ºC

+8ºC
+1ºC

Sâmb@t@/11 Ianuarie

Caransebeş
Reşiţa

+12ºC
0ºC

+10ºC
+4ºC

Oraviţa +12ºC
0ºC

Închiriez garsonieră Re şi ţa
mobilată şi utilată internet, tv, boiler
la apă caldă, încălzire calorifer
electric. Tel. 0726-325283, 0771206561.
Proprietar vând apartament 3
camere zona Luncă-Poliţie, et. 4 cu
acoperiş, parţial îmbunătăţit, vedere
pe 2 părţi, 2 băi, spaţios, 82 mp
construiţi. Tel. 0720-041225.
Vând apartament nedecomandat, cu 2 camere, suprafaţă utilă 42
mp, situat în Govândari, pe Calea
Caransebeşului, în zona pieţei de la
Intim, la etaj 2. Apartamentul este
izolat termic în interior şi dispune de
centrală termică şi geamuri termopan. Se vinde parţial mobilat. Preţ
18.500 € neg. Tel. 0721-126951.
Vând foarte urgent, la un preţ
foarte avantajos, un apartament cu
2 camere, în oraşul Reşiţa, judeţul
Caraş-Severin, apartamentul se
află la etajul 1, cu două vederi, cu
beci la subsolul blocului, prevăzut în
contract, apartamentul este complet
dotat şi mobilat, baia, holurile şi
bucătăria sunt complet dotate cu
gresie şi faianţă, baia are geam la
exterior, camerele sunt dotate cu
geamuri termopan şi cu site, cu uşi
noi, cu parchet, uşa la intrare din
metal, antiefrac ţie, antizgomot,
bucătăria este complet dotată, cu
aragaz, cu mobilă, cu hotă, cu şpais
cu aerisire în exterior, cu centrală
proprie pentru încălzire, preţul este
de 29.100 €, merită văzut, nici nu
ştiţi ce pierdeţi. Tel. 0751-132460.
Vând apartament cu 3 camere
situat în Reşiţa zona Intim, et. 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând casă, zonă centrală, în
Reşiţa, preţ 87.000 €. Tel. 0762795919, 0255-571260.
Vând 2 camere cămin, zona
Intim, îmbunătă ţit (termopane,
gresie, încălzire etc). Liber, ocupabil
imediat. Tel. 0727-045017.
Cumpăr apartament 3-4 camere, conf. 1, Reşiţa. Tel. 0724-713499
Vând locuinţă Reşiţa, 2 camere,
etaj 1, baie şi hol. Recent renovată,
izolat interior, podele laminate noi,
uşi interioare noi, uşă metalică la
intrare, geamuri termopan noi, baie
cu cabină de duş nouă, instalaţii
sanitare noi, gresie, faianţ ă.
Locuinţă mobilată şi dotată. Tel.
0732-603739, 0770-942914.
Vând urgent în Reşiţa apartament 2 camere, etaj 3, cu centrală
termică, izolat, ferestre termopan şi
teren 400 mp cu căsuţă şi curent
electric. Preţ neg. Tel. 0722-871952,
0770-130743.
Vând urgent garsonieră. Tel.
0766-256692.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.
Vând casă, renovată interior,
cartier Moroasa. Tel. 0745-818668.
Vând/schimb apartament 3
camere conf. 1 decomandat, etaj 1,
Micro 4, cu apartament 2 camere
etajele 1-2 + diferenţă, exclus turn.
Tel. 0743-364546.
(continuare în pagina 7)

Duminic@/12 Ianuarie
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Marţi, 14 Ianuarie

Anunturi
,

Debitor SC Z&O Arbozib SRL cu sediul în localitatea Băile
Herculane, str. Castanilor, nr. 12, judeţul Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/149/2003, CUI 15306483, prin
lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 publică următoarea:

Joi/9 Ianuarie
Caransebeş

Prognoza meteo

Anunturi
,
Imobiliare

Sâmbătă, 18 Ianuarie Duminică, 19 Ianuarie

Reşiţa

+6ºC/0ºC

+6ºC/+2ºC

+6ºC/+3ºC

+4ºC/0ºC
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-1ºC/-6ºC

0ºC/-3ºC

Timişoara

+8ºC/+3ºC

+10ºC/+5ºC

+11ºC/+3ºC

+5ºC/-1ºC

0ºC/-6ºC

0ºC/-6ºC

+3ºC/+1ºC
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Începând cu 1 ianuarie, contribuabilii persoane
fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei
bunurilor datorează, indiferent de alte categorii de
venit pe care le realizează, impozit (16%) şi
contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în cotă
de 5,5% din baza lunară de calcul.

Calendarul de liberalizare a pieţei gazelor
naturale prevede o majorare de 10% a preţului
pentru consumatorii casnici pe parcursul acestui an
şi o creştere de 18% pentru industrie, însă scumpirile
efective vor ţine cont de realităţile pieţei de la
începutul fiecărui trimestru din 2014.

Opera]iile de cezarian@
Având în vedere dezbaterile din mass-media din ultimele zile cu privire la operaţia de
cezariană la cerere, pentru a informa corect publicul şi a evita interpretările eronate, MS
face următoarele precizări:
Prin pachetul de servicii medicale de bază se asigură gratuit toate serviciile medicale
necesare pentru femeile gravide, serviciile asociate naşterii, inclusiv operaţia de
cezariană atunci când există o indicaţie medicală clară pentru aceasta.
Nu este inclusă în pachetul de servicii medicale de bază operaţia de cezariană la
cerere care reprezintă o opţiune personală şi pentru care nu există o indicaţie medicală în
acest sens.
În momentul de faţă, România este una dintre ţările din Europa cu cel mai mare număr
de operaţii de cezariană în afara indicaţiei medicale, ceea ce comportă riscuri, fiind vorba
despre o intervenţie chirurgicală.
În elaborarea pachetului de servicii medicale de bază, care s-a făcut cu consultarea
specialiştilor în domeniu, s-a acordat o atenţie particulară gravidei şi lehuzei, inclusiv prin
acordarea de consultaţii de monitorizare atât la mediul de familie, cât şi în ambulatorul de
specialitate.
Pachetul de bază se află în acest moment în dezbatere publică, iar implementarea lui
va fi însoţită de campanii de informare.
Ministerul Sănătăţii, comunicat de presă, 03-01-2014

Cotele de contribu]ii de asigur@ri sociale pentru
anul 2014
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 776 din data de 12 decembrie 2013 a fost
publicată Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.
Potrivit actului normativ, de la 1 ianuarie 2014, cotele de contribuţii de asigurări sociale
vor rămâne la aceeaşi valoare ca şi în anul 2013, respectiv:
Pentru angajator:
l contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: normale de muncă: 20,8%; deosebite
de muncă: 25,8%; speciale de muncă: 30,8%;
l contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în
funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%,
l contribuţia de asigurări de sănătate: 5,2%;
l contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii: 0,85%;
l contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%;
l contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%.
Pentru angajat:
l contribuţia individuală de asigurări sociale: 10,5%;
l contribuţia individuală de asigurări de sănătate: 5,5%;
l contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%.
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4,5%
aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat.
Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
l asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
l unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.
În anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.
În anul 2014 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice este de 1,07.
În anul 2014 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute de
Legea nr. 76/2002.
juridice.ro, 7 ianuarie 2014

România trebuie să plătească în 2014 peste 1,172
miliarde euro către Fondul Monetar Internaţional (FMI),
Uniunea Europeană (UE) şi Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), cu 0,72% mai mult decât
în 2013, din împrumutul stand-by contractat în 2009, potrivit
datelor furnizate de Guvernul României.

Finan]area de baz@ a
unit@]ilor de înv@]@mânt
preuniversitar de stat
Finanţarea de bază a unei unităţi
şcolare rezultă prin multiplicarea costului
standard per elev/preşcolar cu coeficienţi
specifici unităţii şcolare şi cu numărul de
elevi şi se aprobă anual prin Hotărâre de
Guvern. Actul normativ adoptat stabileşte,
pentru anul 2014:
l costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani,
precum şi contribuţiile aferente acestora,
inclusiv stabilirea valorii costului standard
pentru coeficientul I care este de 2492 lei
l costurile standard per elev/preşcolar
privind cheltuielile cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor,
precum şi cheltuielile prevăzute la articolul
bugetar „Bunuri şi servicii” inclusiv
stabilirea valorii costului standard pentru
coeficientul I care este de 306 lei

Modificarea Legii pensiilor
În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 842 din data de 30 decembrie 2013 a
fost publicată Legea 380/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
Noua lege modifică Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, în
vederea rezolvării situaţiei discriminatorii în
care se găsesc persoanele care se
pensionează după data de 1 ianuarie 2011
şi au desfăşurat activităţi încadrate în grupa
I de muncă, conform legislaţiei anterioare,
până la data de 1 aprilie 2001.
Legea stabileşte asimilarea stagiului de
cotizare realizat anterior datei de 1 aprilie
2001, de salariaţii care au desfăşurat
activităţi încadrate, conform legislaţiei
anterioare, în grupa I de muncă, cu stagiul
de cotizare în condiţii speciale de muncă.
De asemenea, legea cuprinde un nou
tabel pentru reducerea vârstei standard de
pensionare în cazul acestor persoane.
Legea mai stabileşte că perioadele de
vechime în muncă realizate în grupa a II-a
de muncă până la data de 1 aprilie 2001
constituie stagiu de cotizare în condiţii
deosebite, în vederea reducerii vârstelor de
pensionare.
juridice.ro, 31 decembrie 2013

De la 1 ianuarie 2014, producătorii
agricoli care activează ca persoane juridice plătesc un nou impozit pe construcţiile
speciale, introdus prin Codul Fiscal.
Impozitul se aplică celor care deţin construcţii agro-zootehnice cum ar fi grajduri,
sere, hambare, construcţii pentru creşterea
animalelor şi a păsărilor sau heleştee.
Potrivit noilor prevederi fiscale, suma
este calculată prin aplicarea unei cote de
1,5% asupra valorii construcţiilor existente în
patrimoniul contribuabililor la data de 31
decembrie a anului anterior.
Contribuabilii nou înfiinţaţi vor datora
impozitul începând cu anul fiscal următor.

Instituirea, prin OuG 115/2013, a unor
noi termene prevăzute de Legea nr.
165/2013
În Monitorul Oficial al României nr.
835/24.12.2013 a fost publicată Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru
instituirea unui nou termen în care să se
finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1)
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, precum şi pentru
prorogarea unor termene.
Prin acest act normativ, termenul până la
care comisiile locale de inventariere trebuie
să finalizeze situaţia terenurilor agricole, cu
sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în
domeniul public sau privat al statului sau,
după caz, al unităţii administrativ-teritoriale,
care pot face obiectul reconstituirii dreptului
de proprietate a fost prelungit cu 180 de zile
de la data intrării în vigoare a acestei
Ordonanţe de urgenţă.
De asemenea, termenul până la care
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară trebuie să realizeze, pentru
fiecare judeţ şi la nivel naţional, situaţia
comparativă a cererilor şi disponibilului de
teren a fost prorogat până la data de 1
septembrie 2014.
Potrivit OUG nr. 115/2013, până la data
de 1 ianuarie 2015, Agenţia Domeniilor
Statului va publica pe pagina sa de internet şi
transmite Autorit ă ţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din
Fondul naţional al terenurilor agricole şi al
altor imobile.

l Potrivit noilor reglementări în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la încasare devine opţional l România poate exporta carne şi produse din
carne de porc pe piaţa europeană de la 1 ianuarie 2014, de la toate exploataţiile din ţară l BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75%,
începând cu data de 9 ianuarie 2014, de la 4%, un nou minim istoric l Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au crescut în decembrie 2013 cu 111 milioane
de euro, până la 32,5 miliarde de euro, de la 32,4 miliarde de euro la finele lunii noiembrie, informează BNR l Judecătorul Adrian Bordea a fost ales preşedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Gheorghe Muscalu va fi vicepreşedinte l Fostul premier Adrian Năstase, a fost condamnat definitiv la 4 ani de
închisoare cu executare în Dosarul "Zambaccian" l Cota de biocarburanţi din benzina comercializată în România a scăzut de la 5% la 4,5% începând cu 1 ianuarie 2014,
potrivit unei hotărâri de Guvern l În anul 2013, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează peste 6,6 milioane de premii in valoare totala de
peste 615,9 milioane lei (peste 139,3 milioane de euro) l Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor a fost prelungită de Guvern
până la data de 30 iunie 2014, măsura fiind agreată de Comisia Europeană l Rata de absorbţie curentă a fondurilor structurale şi de coeziune a ajuns la 33,47% la data
de 30 decembrie 2013, informează Ministerul Fondurilor Europene l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 872/2013 privind stabilirea cuantumului
ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul
chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de
război, precum şi accidentaţilor de război în afara
serviciului ordonat (M.O. nr. 710 din 19.11.2013)
l Colegiul Psihologilor din România - Codul deon-tologic
al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din
01.11.2013 (M.O. nr. 715/20.11.2013)
l H.G. nr. 898/2013 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din
H.G. nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din
zonele defavorizate, precum şi pt. stabilirea unor măsuri
de aplicare a acesteia (M.O. nr. 721 din 22.11.2013)
l H.G. nr. 897/2013 pt. aprobarea cuantumului plăţii
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pt.
specia bovine, în anul 2013 (M.O. nr. 721 din 22.11.2013)
l Ministerul Finanţelor Publice - Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4)
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pt. finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România din 13.11.2013 (M.O. nr. 726/26.11.2013)
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l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 37/2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de două
monede din argint dedicat aniversării a 150 de ani de la
na şterea doctorilor Gheorghe Marinescu şi Ioan
Cantacuzino (M.O. nr. 728 din 26.11.2013)
l Monitorul Oficial - Rectificarea privind Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, din 02.12.2013 (M.O.
nr. 743 din 02.12.2013)
l Monitorul Oficial - Rectificarea privind cuprinsul Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale anuale şi promovarea personalului contractual
din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 84/2013, din 02.12.2013
(M.O. nr. 743 din 02.12.2013)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia şi criteriile
privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar din 12.11.2013 (M.O. nr. 744 din 02.12.2013)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1462/2013 privind
modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare
şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul
pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 (M.O. nr. 746 din

02.12.2013)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Contract
privind punerea în aplicare a programelor de promovare a
vinurilor pe pieţele ţărilor terţe din 25.11.2013 (M.O. nr. 747
din 03.12.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1337/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de
promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, eligibilă pentru
finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în
sectorul vitivinicol 2014-2018 şi pentru aprobarea
modelului de contract privind punerea în aplicare a
programelor de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe
(M.O. nr. 747 din 03.12.2013)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norme
metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a
măsurii de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe,
eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de
sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018, din 25.11.2013
(M.O. nr. 747 din 03.12.2013)
l Act Internaţional - Acordul privind cooperarea în
domeniul protecţiei martorilor din 24.05.2012 (M.O. nr. 748
din 03.12.2013)

Au început pregătirile pentru funeraliile de
stat ale fostului premier israelian Ariel Sharon,
aflat în stare critică la spitalul Tel Hashomer din
Tel Aviv. Sharon a avut un accident vascular
cerebral pe 4 ianuarie 2006, intrând într-o
comă din care nu şi-a revenit.

Un contract prin care Emiratele Arabe Unite ar cumpăra
doi sateliţi de informaţii din Franţa în valoare de aproape 930
milioane dolari SUA, este în pericol, după descoperirea unor
"componente de securitate compromiţătoare". Este vorba
despre două componente specifice furnizate de SUA, prin
care pot fi interceptate datele transmise la sol.

Propuneri privind clonarea
animalelor şi alimentele noi
Comisia Europeană a adoptat recent trei proiecte
de lege privind clonarea animalelor şi alimentele noi
care vor oferi securitate juridică în acest domeniu.
Două propuneri vor interzice utilizarea tehnicilor de
clonare în UE pentru animalele de fermă şi importurile
de clone ale acestor animale. Comercializarea
alimentelor provenite de la animale clonate va fi, de
asemenea, interzisă. Propunerile în cauză doresc să
abordeze bunăstarea animalelor şi alte preocupări
etice legate de utilizarea acestei tehnici. Proiectul de
lege privind alimentele noi revizuieşte regulamentul
existent privind alimentele noi în sensul îmbunătăţirii
accesului alimentelor noi şi inovatoare pe piaţa UE,
menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie
a consumatorilor.
Elementele cheie privind clonarea
Nu se va practica clonarea în scopuri agricole în UE
şi nicio astfel de clonă nu va fi importată atâta timp cât
există preocupări legate de bunăstarea animalelor.
Primul proiect de directivă prevede instituirea unei
interdicţii temporare privind utilizarea tehnicilor de
clonare la animalele de fermă, precum şi privind
introducerea pe piaţă de animale vii clonate şi de
embrioni clonaţi. Al doilea proiect de directivă
garantează că produsele alimentare, cum ar fi carnea
sau laptele provenind de la animale clonate, nu sunt
introduse pe piaţa UE.
Cu toate acestea, clonarea nu va fi interzisă în
scopuri cum ar fi cercetarea, conservarea raselor rare
şi a speciilor pe cale de dispariţie sau utilizarea
animalelor pentru fabricarea de produse farmaceutice
şi dispozitive medicale, în cazul în care utilizarea
acestei tehnici poate fi justificată.
Elemente cheie privind alimentele noi
În temeiul proiectului de regulament, alimentele noi
ar face obiectul unei proceduri de autorizare mai
simple, mai clare şi mai eficiente, care să fie
centralizată la nivelul UE şi care ar trebui să permită un
acces mai rapid pe piaţa UE pentru alimentele sigure şi
inovatoare.
Alimentele noi reprezintă, în general, produsele
alimentare care nu au fost consumate în UE la un nivel
semnificativ înainte de mai 1997, şi anume înainte de
intrarea în vigoare a regulamentului actual şi, în
special, alimente produse conform unor tehnici şi
tehnologii noi, cum ar fi nanomaterialele.
De asemenea, se prevăd dispoziţii speciale pentru
produsele alimentare care nu au fost comercializate în
UE, dar a căror utilizare în condiţii de siguranţă este

confirmată istoric în ţări din afara UE. Astfel se creează
un sistem mai echilibrat şi un mediu pozitiv pentru
comerţ.
Protecţia inov ării este, de asemenea, o
caracteristică a proiectului de lege. În cadrul noului
sistem, în cazul unei inovaţii susţinute de noile evoluţii
ştiinţifice, întreprinderea producătoare de alimente
care a prezentat cererea va primi autorizaţia de
comercializare a produsului alimentar pentru 5 ani,
înainte ca alte întreprinderi să îl poată produce.
Următoarele etape
Celelalte instituţii ale UE, inclusiv Parlamentul
European şi Consiliul, vor analiza proiectele legislative
ale Comisiei şi îşi vor adopta poziţiile în timp util. În
acest stadiu, se poate estima că proiectele legislative
vor intra în vigoare cel mai devreme în 2016.
Context
Clonarea animalelor este o tehnică relativ nouă de
a reproduce animale. Clonarea nu implică nicio
modificare genetică. O clonă nu este un OMG. Tehnica
de clonare nu îmbunătăţeşte performanţele unui
animal. Cu toate acestea, crescătorii pot avea în
vedere clonarea pentru a mări cantitatea de material
reproductiv (seminal sau embrioni) pentru un animal
deosebit de valoros.
Astăzi, clonarea nu este folosită în producţia
alimentară. În prezent, în UE, comercializarea
alimentelor provenite de la animale clonate ar avea
nevoie de o aprobare prealabilă introducerii pe piaţă, în
conformitate cu regulamentul privind alimentele noi, pe
baza unei evaluări ştiinţifice a siguranţei alimentare de
c ătre Autoritatea Europeană pentru Siguran ţa
Alimentară (EFSA). Până în prezent, niciun operator
din sectorul alimentar european sau străin nu a solicitat
o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru alimente
produse prin utilizarea tehnicii de clonare.
În 2008, EFSA a efectuat o evaluare ştiinţifică a
riscurilor privind clonarea şi a concluzionat că nu există
niciun indiciu al unor eventuale diferenţe în materie de
siguranţă alimentară în ceea ce priveşte carnea şi
laptele clonelor şi ale descendenţilor acestora
comparativ cu animalele reproduse prin mijloace
convenţionale. Avizul a fost confirmat în 2009, 2010 şi
2012.
Cercetătorii utilizează clonarea pentru anumite
investiga ţii. Materialul reproductiv (seminal şi
embrioni) şi alimentele (carne, lapte) provenind de la
aceste animale clonate nu sunt introduse pe piaţă.
18 decembrie 2013

Gradul de ocupare a forţei de muncă din Germania a
atins un nou record pozitiv în 2013. Cu toate acestea, unele
dintre institutele economice din Germania au avertizat că
planurile noului guvern dreapta-stânga al cancelarului
Angela Merkel de a introduce un salariu minim poate duce
la pierderi de locuri de muncă pe termen lung.

Secretarul de stat american John Kerry a afirmat că s-au
înregistrat progrese în discuţiile dintre Israel şi palestinieni, după
întâlnirea cu liderii din ambele părţi, la sfârşitul săptămânii
trecute.
Ministrul israelian pentru Protecţia Mediului, apropiat al
Ministrului Justiţiei, Tzipi Livni, care conduce negocierile, a
declarat pentru un canal de televiziune că cele două părţi au
încercat nu să ajungă la un "acord-cadru", ci mai degrabă la un
"cadru" pentru viitoarele negocieri.
Senatorul american John McCain, care a condus o delegaţie
a Congresului în regiune, a declarat la o conferinţă de presă,
după întâlnirea cu Netanyahu, că Prim-ministrul a exprimat
"motive serioase de îngrijorare cu privire la planul prezentat".
McCain a declarat că aceste preocupări sunt legate de probleme
de securitate, precum şi viabilitatea unui viitor stat palestinian.
Premierul indian, Manmohan Singh, a declarat că nu va
îndeplini un al treilea mandat, indiferent de rezultatele alegerilor
legislative prevăzute să aibă loc în 2014, şi că vrea să-i lase locul
lui Rahul Gandhi, fiul fostului premier Rajiv Gandhi, asasinat în
1991, şi al Soniei Gandhi, preşedinta Partidului Congresului,
aflat la guvernare. Potrivit sondajelor, formaţiunea politică din
care face parte Singh, Partidul Congresului, are şanse reduse
de a câştiga alegerile, prevăzute pentru luna mai, faţă de partidul
de opoziţie, Bharatiya Janata, condus de Narendra Modi.
Avioane de vânătoare Gripen ale armatei aerului din
Ungaria vor proteja de acum înainte nu doar spaţiul aerian
ungar, ci şi pe cel sloven, în cadrul unui acord cu NATO, a
anunţat biroul premierului Viktor Orban. Ljubljana nu deţine
avioane de vânătoare, iar Ungaria preia ştafeta de la Italia,
începând cu 2014, potrivit guvernului ungar.
Israelul a efectuat cu succes un test al sistemului său de
apărare antirachetă avansat conceput pentru a intercepta
rachetele cu rază lungă.
Arrow 3, dezvoltat de către Israel Aerospace Industries,
împreună cu gigantul în domeniul aviaţiei SUA Boeing Co., este
conceput pentru a lovi ţinte din afara atmosferei, interceptând
rachetele aproape de site-urile lor de lansare.
Armata din China va crea un centru de comandă
operaţional comun pentru a îmbunătăţi coordonarea între
armata terestră, marină şi aviaţie, în faţa noilor provocări de securitate, relatează presa de stat citând surse guvernamentale.
Arabia Saudită a promis 3 miliarde dolari Libanului pentru
consolidarea forţelor armate ale ţării şi cumpărarea de arme din
Franţa. Grantul regal este de două ori mai mare decât întregul
buget militar al Libanului, care, asemenea Siriei, este o fostă
colonie franceză.

l Grecia a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene pentru o perioadă de şase luni l La 1 ianuarie, Letonia a devenit al 18-lea stat care adoptă moneda
euro l Ţiţeiul a început să curgă din Kurdistanul irakian spre Turcia, dar nu va fi exportat fără permisiunea guvernului central irakian, potrivit ministrului turc al
energiei l Adunarea constituantă din Tunisia a ajuns la un compromis în 4 ianuarie, prin care s-a respins Islamul ca principala sursă de drept l Papa Francis va
face prima sa călătorie în Ţara Sfântă, vizitând Amman, Betleem şi Ierusalim în 24-26 mai l Bill de Blasio este noul primar al New York, primul democrat în 20 de
ani care accede la această funcţie l Senatul Statelor Unite a confirmat-o pe Janet Yellen ca următorul preşedinte al Rezervei Federale. Ea va fi prima femeie la
conducerea Rezervei Federale din istoria sa de 100 de ani l

World View va oferi zboruri comerciale
la mare altitudine cu balonul

Există un jucător nou în lumea plină de
viaţă a "spaţiului comercial", deşi "spaţiu", în
acest caz, este o chestiune de definiţie.
O firmă din Tucson, Startup World View
Enterprises Inc. intenţionează să utilizeze un
balon cu heliu pentru a ridica turişti, într-o
capsulă sub presiune, la aproape 30 de
kilometri. Este o călătorie la marginea spaţiu,
dacă spaţiul, aşa cum este definit în mod
tradiţional, se află la peste 100 kilometri.
Pasagerii ar urca 2 ore, apoi vor petrece

două ore admirând lumea de sus. După
această experienţă, capsula se va deconecta
de balon începând o cădere liberă, dar un tip
de paraşută desfăşurată deasupra capsulei
va deveni din ce în ce efectivă pe măsură ce
densitatea aerului va creşte şi capsula va
ateriza lin pe suprafaţă.
Pentru un bilet care costă 75.000 dolari cei
opt pasageri aflaţi în gondola luxoasă vor
avea posibilitatea de a vedea curbura
Pământului şi experimenta câteva momente

de imponderabilitate în timp ce vor savura un
cocktail s-au vor trimite imagini prietenilor cu
ajutorul reţelei Wi-Fi de la bord.
"Cerul va fi complet negru şi vor putea
vedea curbura Pământului", a declarat Jane
Poynter, co-fondator al Paragon Space
Development, care a adus investitori pentru
noua aventură, World View Enterprises.
Primele zboruri sunt aşteptate în 2016.
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA
a anunţat relativ recent că, în scopul
reglementării, capsula World View va fi tratată
ca un vehicul spaţial, deoarece aceasta va fi
construită pentru a funcţiona în spaţiul cosmic. "FAA nu va aborda întrebarea mai dificilă,
dacă altitudinea propusă de 30 kilometri
constituie spaţiul cosmic", a declarat FAA.
O declaraţie World View arată că firma va
oferi "un zbor uman spectaculos la limita spaţiului, spre deosebire de orice altă experienţă
de zbor spaţial suborbital oferită astăzi, care
să permită pasagerilor să rămână la mare
înălţime multe ore la un preţ accesibil".
Nu există nici o limită distinctă între
atmosferă şi spaţiu. Mai degrabă, atmosfera
se subţiază constant cu altitudinea. În excursii
turistice, balonul World View s-ar ridica la un
pic mai puţin de 30 kilometri deasupra
suprafeţei. (Înălţimea va creşte pentru misiuni
ştiinţifice, a declarat Poynter).
O limită la care se face de obicei referire
este linia Karman, numită după omul de ştiinţă
american de origine maghiară, Theodore von
Karman. Aceasta este 100 kilometri şi

reprezint ă altitudinea la care zborul
aerodinamic este imposibil, chiar şi în teorie.
Dar în mintea oamenilor din spatele World
View, ei intră în zona turismului spaţial. "În
esenţă, suntem o navă spaţială. De fapt,
suntem o navă spaţială", a declarat cofondatorul Paragon, Taber MacCallum.
Poynter şi MacCallum sunt bine cunoscuţi
în comunitatea antreprenorilor spaţiali. La
începutul anilor 1990 au petrecut doi ani ca
"bionauţi" sigilaţi în interiorul Biosferei II, o
structur ă cunoscută cititorilor no ştri.
Compania lor, Paragon, a avut contracte cu
NASA pentru tehnologii de susţinere a vieţii.
Domeniul spaţiului comercial a fost în
creştere în ultimii ani. Virgin Galactic, susţinută de omul de afaceri miliardar şi aventurier
Richard Branson, speră să transporte
pasageri în zboruri suborbitale anul acesta.
Virgin Galactic va utiliza un vehicul propulsat,
racheta numită SpaceShipTwo, încă în
testare, care este proiectat pentru a ajunge la
altitudini peste linia Karman. Compania a
vândut aproape 650 de bilete în avans. Preţul
biletului companiei a crescut recent la
250.000 de dolari pe loc, de la 200.000 de
dolari.
Paragon mai lucrează şi cu miliardarul
Dennis Tito la planul său Inspiration Mars - o
misiune de 500 de zile, care, în cazul în care
este fezabilă din punct de vedere tehnic, va
trimite doi astronauţi într-un zbor lângă Marte
în timpul unei alinieri rare a planetelor, peste
patru ani.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

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

VÂNZĂRI
Vând garsonieră în bloc de
apartamente situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului etaj 2/4, fără îmbunătăţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea Călan
jud. Hunedoara. Preţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere
situat în Reşiţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbunătăţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând spaţiu comercial situat în
Re şi ţa, B-dul Republicii, în
suprafaţă de 140 mp. Preţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând fabrică de termopane cu
linie de fabricaţie completă, import
Germania, construcţie 800 mp,
platformă betonată 1000 mp. Preţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată complet, apă curentă şi menajeră încălzită prin energie solară. Preţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Reşiţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firmă, birouri etc.
Preţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 13.000 mp teren plus hală
1000 mp situate în Timişoara, zona
Săcălaz. Preţ 150.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet, decomandat, Reşiţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lună.Tel. 0741-039378,0745-114932
Închiriez apartament 2 camere,
decomandat, utilat şi mobilat (nu are
maşină de spălat), etaj 2/4, zona
Poliţie. Preţ 140 €/lună. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere
utilat şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Preţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului (zona centrală) utilat şi
mobilat complet. Preţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter şi 80 locuri
etaj, în stare de funcţionare pentru
sezon iarnă, cu parcare 100 locuri.
Preţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
uşi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşiţa, zonă cu trafic auto intens
circulat. Preţ 650 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere
situat în zona centrală, mobilat şi
utilat complet. Preţ 150 €/lună. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând maşină de cusut Singer,
poate fi folosită şi la cusut piele. Tel.
0255-257476.
Vând p ălării negre plu şat,
pantaloni de piele bărbăteşti nr. 41.
Tel. 0255-257476.
Vând tv color Delton diagonala
54 cm, culoare gri metal, cu telecomandă, 160 lei. Tel. 0721-155683.
Vând mobilă tineret, dulap şi
vitrină, stare foarte bună, preţ 600
lei. Tel. 0721-155683.
Vând tensiometru nou, 70 lei.
Tel. 0721-155683.
Cumpăr plită electrică 571x515
mm, model Juno. Tel. 0744-577460
dimineaţa.
Vând joc Play Station 2, card,
manete, 5 jocuri, preţ 160 lei; Play
Station portabil, PSP, card 2 giga,
modat, 5 jocuri, preţ 210 lei; jocuri
PS2, PSP, PS3, PC, preţ 20
lei/bucata. Tel. 0721-414951.
Nokia 6300, card, preţ 110 lei;
Nokia pe şină, 3,2 megapixeli, preţ
120 lei; Nokia 5310 expres music,
subţire, preţ 11 lei; Sony Ericson 5
megapixeli, wi-fi, preţ 130 lei; iphone
cu 2 cartele, preţ 110 lei; HTC preţ
80 lei. Tel. 0721-798604.
Vând la Târnova vacă 2 ani, la
prima fătare, garantez 8 l lapte,
2500 lei neg. Tel. 0757-327991,
0766-587368. (RR)
Vând la Butin 50 de capre, 300
lei/buc neg; triticale, 0.80 lei/kg;
baloţi de paie, 5 lei/buc; 30 oi
bătrâne, 250 lei/buc. Tel. 0723128805, 0722-663415. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie din lemn masiv, 1200 lei; mobilă
sufragerie mai micuţă, 800 lei; pătuţ
pentru copii cu saltea, 150 lei;
schiuri, beţe, bocanci de schi, plăci
de zăpadă, 50-200 lei perechea;
birou de calculator din metal, 100 lei;
ceas pendulă în stare de funcţionare, cu trei greutăţi, foarte vechi,
mare, în stare de funcţionare, 1500
lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând în Târgovişte (comuna
Belinţ - Timiş), 5 vaci cu lapte 35004500 lei. Tel. 0760-908392, 0356417736. (RR)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; maşină de spălat, 350 lei;
televizor, 200 lei; patine, 25 lei
perechea. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735038603. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie şi o măsuţă, 500 lei;
cărucior de copii, 250 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în Mercina porumbei
Rotaţi, de la 50 lei perechea. Tel.
0769-855538. (RR)
Vând la Lupac mulgătoare, 1500
lei. Tel. 0764-654307. (RR)
Vând în Reşiţa covor persan, 80
lei; carpete, 20 lei/buc; candelabru,
100 lei; oglindă pentru hol, 30 lei;
mască pentru vană, nouă, 100 lei;
rochie de mireasă, 400 lei; costum
negru pentru bărbaţi, 150 lei;
bibliotec ă plus căr ţi, 150 lei;
plapumă 2 persoane, 180 lei;
măsuţă mică, 100 lei; preţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de paie şi
lucernă; şrot de floarea soarelui,
1.30 lei/kg; scroafă vietnameză,
1000 lei neg; porci 50-65 kg, 600
lei/buc neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Orşova vacă rasa
Holstein, 1000 € neg. Tel. 0720725826. (RR)
Vând în Reşiţa 2 calorifere
electrice şi tv color, ambele din
generaţia nouă, recent achiziţionate
din magazinele de specialitate. Tel.
0355-426552, 0770-751533. (RR)
Vând în Bocşa Română căţeluşi
3 luni rasa shar-pei, 4 masculi şi 3
femele, toate vaccinurile şi
deparazitările la zi, 500 lei/buc. Tel.
0749-044874. (RR)
Vând în Reşiţa tv color, 100 lei.
Tel. 0748-362533. (RR)
Vând la Reşiţa un taur de 1 an,
300-350 kg, 3000 lei neg. Tel. 0720525379. (RR)
Vând la Sacu 6 purcei marele
alb la 10 săptămâni, 400 lei
perechea; mânz 2 ani, rasa Nonium,
1500 lei; iapă murană originală,
1500 neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa grilaj metalic
pentru rafturi, reglabil, 40 lei;
biciclet ă damă, albă, cadru
aluminiu, 21 viteze, schimbătoare
Shimano, furcă telescopică, adusă
din Germania, 100 €; pereche de
blugi damă, noi, mărime 56, 60 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Bocşa motor electric 11
KW, 3000 rotaţii, 1000 lei; cântar
metalic de la 0 la 550 kg, 200 €;
cazan de făcut ţuică, 130 l, din inox
alimentar cu răcitor de cupru, are
toate ustensilele, 1000 €. Tel. 0747877713. (RR)
Vând în Reşiţa calculator cu
monitor lcd de 19; tv color cu video
încorporat, diagonala 37, gri
metalizat, 150 lei; boxe mari de
nunţi, 400 lei cu tot cu staţie;
calculatoare de la 250 la 450 lei;
calculator Asus, procesor Dual Core
2600MHz, hdd 320, ddr3 4GB,
placă video 2GB, 800 lei cu tot cu
monitor lcd; laptop, 600 lei uşor neg.
Tel. 0765-577197. (RR)

Vând la Oraviţa grâu, 0.70 lei/kg
neg. Cumpăr chitară clasică. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
electrică nouă, nefolosită, 400 lei
neg; tv color Eurocolor, diagonala
54 cm, în stare bună de funcţionare,
250 lei neg. Tel. 0720-539171. (RR)
Vând la Bocşa Rottweiler de 6
luni, are carnet de sănătate, 400 lei
neg. Tel. 0741-581844. (RR)
Vând la Vălişoara vacă 3.5 ani
de sacrificat. Tel. 0730-452430 (RR)
Vând la Câlnic tăuraş negru la 5
săptămâni şi tăuraş alb cu galben de
3 săptămâni, 2500 lei. Tel. 0755078696. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
stil vechi, 450 lei; sobă de încălzit
nouă, 400 lei. Tel. 0737-274332. (rr)
Vând în Reşiţa un tub de fântână, diametrul 1000, 500 înălţime,
100 lei/buc. Tel. 0755-776028. (RR)
Vând 2 pluguri de tractor 1 buc.
cu 2 brazde 1.300 lei şi celalalt e cu
3 brezde 1.500 lei dacă se iau
împreună ambele preţul se schimbă
la faţa locului. Tel. 0764-007606.
Vând pc Intel Celeron complet
(unitate centrală, monitor, tastatură,
webcam, boxe, microfon etc.) preţ
negociabil 800 lei. Tel. 0744-627916
Cump ăr ceasuri de mână,
preferabil mecanice. Tel. 0723553648.
Vând ghete mărimea 42 Bugati,
negre, noi în cutie. Preţ 50 €. Tel.
0723-553648.
Vând vacă cu lapte şi un tăuraş,
de 4,5 luni lângă ea la preţul de
5.500 lei neg. la faţa locului. Tel.
0764-007606.
Vând combină frigorifică
Zanussi, cu 3 sertare pentru
congelator, stare impecabilă, 690
lei. Tel. 0740-520382.
Vând foarte urgent, foarte ieftin,
la un preţ deosebit de avantajos,
haine de damă, mărimea 48- 50,
noi, sunt persoană fizică, nu firmă:
costume, pantaloni, cămăşi, bluze,
accesorii, poşete, pălării, sunt din
Reşiţa, sunaţi şi o să vedeţi că o să
fiţi foarte mulţumiţi. Prezentăm mai
jos, situaţia hainelor, pe categorii: 4
baticuri, o eşarfă, un pulover, 4
bluze, 3 poşete, un sacou, 2 pălării,
4 fuste, un sacou lung,3 veste, 3
pantaloni, 4 cămăşi, un costum de
vară (bluză +fustă), un sacou cu
glugă, îmblănit, un costum (haină +
fustă), un costum (bluză + fustă +
haină). Tel. 0751-132460.

S.C. MARM RESOURCE S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator SCP Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri mobile:
l strung SNA - 500 EURO, l maşină tăiat Pedrimex - 750 EURO,
l maşină debitat plăci - 750 EURO, l maşină lustruit - 3000 EURO,
l maşină bizonat 1.500 EURO. Preţurile nu conţin TVA.
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
50 EURO/bun
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data când
este stabilită şedinţa de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie sunt organizate începând cu data de
24.01.2014, ora 12 în caz de neadjudecare vor fi organizate săptămânal,
vineri ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.
7, ap. 3, judeţul Timiş în condiţiile prezentate mai sus. Bunurile scoase la
vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.
S.C. CRISTIAN URLICH S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin
lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzare
prin licitaţie publică cu strigare a bunului:
1. Teren în suprafaţă de 594 mp cu casă şi bufet nr. Top I/60/5, înscris
în CF 1338 Oţelul Roşu situat în Oţelul Roşu, str. Mihai Eminescu nr. 11,
judeţul Caraş-Severin
31.840 EURO
l Preţ pornire licitaţie
500 EURO
l Pasul de licitaţie
l Taxa participare la licitaţie 300 EURO
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Cristian Urlich SRL nr. RO34
RZBR 0000 0600 1246 1759 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr.
7, ap. 3. Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon, 0256-242823.
LICHIDATOR
S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL
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Vând Motorola EX115 dual sim
display: tft, 65K colors, 2.3 inch
320x240 pixels, camera 3 MP, 2048
x1536 pixels, keyboard qwerty, este
nou, funcţional, nefolosit, arată foarte bine. Preţ neg. Tel. 0784-245476.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, două halate
din doc, culoare albastră, mărimea
50-52, pentru bărbaţi, sunt din
Reşiţa, noi. Tel. 0751-132460. Ofer
foarte urgent, următoarele
medicamente, noi, sigilate: Miofilin,
fiole de 10 mililitri 1 cutie; seringă de
10 mililitri 8 bucăţi; seringă de 5
mililitri 25 de buc.; Holmevis acid
Ibandronic de 50 mg 20 bucăţi;
glicerină cu propolis şi gălbenele,
unguent, o cutie; Sedatif PC 20
bucăţi; Fentanyl de 50 micrograme
pe oră, plasture transdermic, o
cutie; DHC de 60 miligrame, 40 bucăţi; Clorfeniramin 10 comprimate;
Lamisil unguent o cutie; Miofilin
pastile de 100 miligrame o cutie;
Aloxi de 500 micrograme o cutie;
DHC de 120 de miligrame o cutie.
Sunt din Reşiţa, merită să încercaţi,
o să vedeţi că o să fiţi foarte
mulţumit. Tel. 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, următoarele
cărţi despre istoria oraşului Reşiţa:
Istoria Uzinelor din Reşiţa, 17711996; UCM Re şi ţa, Tradiţie
Competenţă Calitate; Uzina de
Construcţii de Maşini din Reşiţa;
200 de ani de Construcţii de Maşini
la Reşiţa, 1771-1971, două volume.
Sunt din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând storcător de fructe electric,
un radio cu ceas Kosmodisk. Tel.
0741-633610, 0737-575779, 0770515588.
Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi. Vând mai multe telecomenzi
de tv color şi o casetă video TDK de
180 minute. Tel. 0741-633610,
0737-575779, 0770-515588.
Vând beculeţe pentru pomul de
iarnă, un radio Mamaia, încărcător
Nokia, fier de călcat Mures, suport şi
două perechi de rotile de copii. Tel.
0741-633610, 0737-575779, 0770515588.
Vând tv color Beko stereo cu
diagonala de 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.
Cumpăr sobă cu combustibil
lichid (benzină, motorină etc). Ofer
preţul pieţei. Tel. 0723-092582.
Cărucior pentru invalizi, preţ 150
€. Tel. 0768-568278.

Auto-Moto-Velo
Vând Golf 3 combi negru,
înmatriculat CS. Tel. 0743-092858.
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând la Şipet remorcă înmatriculată în Franţa, de 750 kg, cu acte
la zi, 2000 lei; Ford Transit an 2002,
înmatriculat în 2008 în România,
3000 €. Tel. 0740-879015. (RR)
Vând la Lugoj remorcă monoax
pentru tractor; despoitoare porumb;
culegătoare de porumb pe 1 rând.
Tel. 0755-753027. (RR)
Vând la Reşiţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
până în 2015, asigurare 2015, toate
dotările, perfectă stare de funcţionare, 1800 € neg; Ford Mondeo, an
2002, recent adus din Germania,
euro 4, toate dotările, 1800 € neg;
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dezmembrez Renault Twingo an
2001, piesele foarte bune, preţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante
tablă, diferite mărimi, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarnă şi vară, diferite
dimensiuni, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (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 la Vârciorova Dacia 1310,
300 € neg. Tel. 0735-038603. (RR)
Vând Daewoo Lanos, motor 1.4,
an 1998, benzinar, înscris în
România în 2010, culoare verde,
unic proprietar, taxă nerecuperată,
consum 5% şi 5.5% în oraş, 1200 €
neg. Tel. 0726-890348. (RR)
Vând la Căvăran remorcă de 4
tone, 2 axe, basculantă; plug PP4
de tractor. Tel. 0764-085536, 0255510031. (RR)
Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instalaţii de erbicidat şi diverse alte
utilaje agricole. Tel. 0730-804745.
Vând în Reşiţa semiremorcă
basculantă de 3 tone, pentru tractor,
cu o singură axă, 3200 lei neg; axă
pentru semiremorcă, 300 € neg. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, 3500 € neg. Tel.
0723-453336, 0744-885428. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
combi, an 1997, alb, motor 1.8
diesel, faruri, volanul şi scaunul
şoferului reglabile, închidere
centralizată, înmatriculat în 2010 în
România, acte la zi, taxa nerecuperată, 1000 € fix; Matiz, 1000 €. Tel.
0748-362533. (RR)
Cumpăr la Grădinari o cositoare.
Tel. 0743-508299. (RR)
Vând la Oravi ţa 2 meturi
erbicidat 1200 l şi 1000 l, 800 €/buc
neg; 2 prese de balotat pe aţă, 1500
- 1800 €/buc neg; maşină de
împrăştiat azot, 900 lei neg; 5
cauciucuri Michellin 195x65x15, de
iarnă, 50 lei/buc; cositoare pe 4
tamburi mici, 400 € neg. Tel. 0767791282, 0762-179725. (RR)
Vând la Bocşa cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei.
Tel. 0747-877713. (RR)
Vând la Vălişoara rulotă pe un
ax, 750 € neg. Tel. 0730-452430. (rr)
Vând în Reşiţa Matiz, 10.000 km
rulaţi, ţinută în garaj, 2200 € neg.
Tel. 0737-274332. (RR)
Vând un tractor U650 în stare de
funcţionare sau la schimb cu U445.
Mai am de vânzare un taur BR
culoare roşie, bun de montă, acum
are în jur de 520 kg, la preţ de 3.200
lei. Tel. 0765-219749.
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate, plata pe loc. Tel.
0762-350914.
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Vând la Mâtnicu Mare tractor
650, remorcă, disc şi plug, 22.000 lei
toate, se vând şi separat. Tel. 0730973439, 0762-806651. (RR)
Vând bicicletă damă, adusă din
străinătate, albă, cadru aluminiu,
furcă cu suspensie, 21 viteze,
schimbătoare Shimano, 470 lei. Tel.
0728-813340.
Motor de Ford Escort 1,8 turbo
diesel, fabricat în 1998, 180 mii km,
preţ 300 €. Tel. 0768-568278.
Vând Passat 1,9 tdi an 2005,
break, înmatriculat, acte la zi,
distribuţie şi kit ambreiaj noi, taxa
achitată, 6300 €. Tel. 0728-813340.
Vând autoturism Matiz an 2004,
preţ negociabil 800 €. Tel. 0745818668.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, îmbunătăţiri, parţial
mobilat. 22.000 € neg. Tel. 0724761770.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
100 €/lună. Tel. 0728-568448.
Vând apartament 2 camere
îmbunătăţit, Govândari. Tel. 0743092858.
Vând garsonieră 2 camere,
izolată interior-exterior, climă,
centrală, baie cu vană, gresie,
faian ţ ă, laminate, u şi interior
termopan, geamuri termopan, uşă
metalică, merită văzută, este la
mijloc nu pe colţ. Preţ 11.500 neg.
Tel. 0770-473621.
Schimb/vând urgent casă în
Dognecea cu 2 camere, bucătărie,
baie cu vană, canalizare proprie,
teracotă, gresie, faian ţ ă, u ş ă
metalică, cu garsonieră cu balcon.
18.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând urgent locuinţă compusă
din 2 camere, baie şi hol, recent
renovată: pereţi izolaţi interior,
ferestre termopan, gresie, faianţă,
chiuvete, cabină de duş, wc, toate
schimbate noi. Mobilată şi dotată.
Locuinţa este la etaj 1. preţ 12.000 €
neg. Tel. 0732-603739, 0770942914.
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 18.500 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3 camere decomandate, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane,
centrală, izolaţie interioară, uşile
schimbate, renovat recent, 33.000 €
neg. Tel. 0729-137654, 0255222550. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496. (rr)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2 îmbunătăţit, 54
mp, dotat cu tot ce-i nou şi modern,
bucătărie, baie, balcon, termopane,
gresie, faianţă, podele, 20.000 € gol
- 21.000 € plin, neg. Tel. 0355412016. (RR)
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Vând în Glimboca casă 4
camere, grădină cu pomi fructiferi,
curte mare, multe anexe. Tel. 0355404169. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2 îmbunătăţit, dotat
cu tot ce-i nou şi modern, bucătărie,
baie, balcon, termopane, gresie,
faianţă, podele, etaj 3/4, 20.000 €
neg; apartament 3 camere confort 1,
etaj 1/4, dotat cu tot ce-i nou şi
modern, 28.000 € neg. Tel. 0770479181. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, garsonieră alcătuită din
dormitor, bucătărie, baie şi hol, recent renovată, pereţi interiori izolaţi,
podele laminate, etaj 1, 11.500 €
neg. Tel. 0732-603739. (RR)
Vând apartament 2 camere,
semidecomandat cu îmbunătăţiri,
25.000 € neg. Tel. 0722-820910. (rr)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, 22.000 €.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Gârlişte casă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin şi 2 corpuri
sunt case, suprafaţă utilă 720 mp,
cu baie, apă curentă, faianţă, 2 curţi,
2 pivniţe mari, fântână, grădină pe
teren drept, 30.000 € neg. Tel. 0721858721. (RR)
Vând în centrul Reşiţei apartament 2 camere, confort 1 semidecomandat, cu îmbunătăţiri, 23.000 €
neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând la Gârlişte grădină cu loc
de casă, 6000 €. Tel. 0355-416555.
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, 25.000 €
sau schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând garsonieră în Reşiţa,
Luncă, lângă piaţa mică, la parter,
îmbunătăţită, termopan, laminate,
uşi schimbate, 6000 € neg. Tel.
0748-362533. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Micro 2, apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, centrală,
termopane, izolaţie termică, faianţă,
gresie, 18.990 € sau schimb cu
apartament 3 camere, ofer
diferenţa. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 4
camere, 106 mp, complet renovat.
Tel. 0724-375599. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă cu 2 camere, baie,
bucătărie, garaj, grădină cu pomi
fructiferi şi vie, 28.000 € neg. Tel.
0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, decomandat, 100 mp utili, etaj 2/3, cu 2
băi, 2 balcoane, bucătărie mare,
mini-bucătărie, centrală proprie,
gresie şi faianţă în băi, 28.500 €
neg. Tel. 0734-577180. (RR)
Vând sau închiriez apartament 2
camere parter, nemobilat. Tel. 0355803016, 0759-077067.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut ma şin ă care merge
periodic la Bucureşti - Aeroport
Coandă. Tel. 0744-577460.
Caut instructor calculator
(depanări unitate, recuperări date,
antivirus etc.), pregătire profesională superioară. Tel. 0744-577460
dimineaţa.
Caut în Reşiţa meşter pentru
recondiţionat mobilă. Tel. 0355426552, 0770-751533. (RR)
Sap fântâni tradiţional în zona
de munte. Tel. 0755-776028. (RR)
Execut construcţii, mansardări,
zidării de piatră, şemineuri, fântâni,
tencuieli, renovări, echipă serioasă
şi cu experienţă în domeniu. Tel.
0740-558761.
Caut femeie pt. langoşerie. Tel.
0745-205895.
Tractări auto şi utilaje Reşiţa.
Tel. 0741-631795, 0762-350914.
Vrei să cumperi o maşină şi ai
nevoie de părerea unui specialist?
Sunaţi cu încredere. Tel. 0741631795.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Instalator profesionist montez
centrale termice, calorifere, apometre, robinete, obiecte sanitare,
instalaţii pe cupru şi henco etc. Tel.
0740-520382.
Montez mobil ă (bucătării,
dormitoare şi sufragerii). Tel. 0758520890.
Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.

Matrimoniale
Caut doamnă 40-45 ani pentru a
mă înso ţi în excursie - ţara
Portugalia - în februarie 2014. Eu
pensionar. Suport cheltuielile. Tel.
0744-577460.
Domn simpatic, brunet, serios,
52/177/70 kg, fizic sportiv, doresc
prietenie - căsătorie cu doamnă fără
obligaţii. Tel. 0724-403069.
Caut amantă care se simte
neglijată sau care este singură
baiat_de_baiat_22@yahoo.com Vă
aştept cu drag.
Domn singur, fără obligaţii, 43
ani, doresc cunoştinţă cu o doamnă
pentru relaţie serioasă. Tel. 0751399122.
Aştept o doamnă care a pierdut
timpul fără iubire şi sufletul i-o cere.
Eu sincer, serios, descurcăreţ,
49/1,63/73. S ăritor la nevoie.
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Bărbat, 65 ani, din Reşiţa, caut
doamnă între 55-65 ani, care să
locuiască cu mine. Tel. 0355420190 sau 0756-334605.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.01.2014

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

REŞIŢA: barman: 1;

Un abonament costă:

39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente
sunaţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ANINA: medic rezident: 1;
BĂILE HERCULANE: montator subansamble: 2;
CARANSEBEŞ: călcătoreasă lenjerie: 1; medic rezident: 3;
ORAVIŢA: agent de securitate: 1; medic rezident: 2;
TOTAL JUDEŢ: 11

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
PRISMA | 9 - 15 Ianuarie 2014 |
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Stimularea construcţiei
de locuinţe
Cazierul judiciar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vestibulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.
Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam. Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet faucibus lorem neque pharetra libero. Aenean vulputate nisl at dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed dui. Sed dui odio, euismod id, ullamcorper vel, elementum
sed, lacus. Etiam non purus vel libero varius tristique. Proin a nibh
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