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Editorial Dan Popoviciu Dosare politice

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Identificarea şi
înregistrarea

câinilor cu stăpân

Dacă a fost, ce a fost. Cum a fost (II)

(continuare )în pagina 2

- (…) în afară de socialismul real, nu există alt socialism. Erorile
acestuia nu depind de persoane individuale, ci sunt func

ăcatele îi sunt simptomatice.
- Eu sunt de părere că percepem mult mai mult decât

ă exprimăm.
Péter Nádas (Rănile bătrânului continent)

ţionale,
p

ştim şi ştim
mai mult decât suntem în stare s

Povesteam în prima parte 1989 văzut şi petrecut de un individ
oarecare, până la ultima decadă a lui decembrie. De-acum individul
începea deja să se estompeze, încadrându-se într-un eveniment
social mai amplu; fără să realizeze pe moment, de bună seamă, acest
lucru.

Apoi am fost cu toţii şi pe stradă, şi la miting, şi în uniforme de GP cu
puşti şi gloanţe în buzunar, trântiţi noaptea pe burtă în zloată (între timp
ninsese) să apărăm nişte unităţi economice de terorişti. (Credeam
atunci povestea lor şi multe alte poveşti). Angajaţii făbricuţelor ne
aduceau pâine albă, lapte, unt ! Printre schimburile de pază, mai
fugeam pe rând la televizorul de la clubul lor muncitoresc, unde am
văzut aranjamente de Crăciun, O, ce veste minunată, alte colinde,
printre ele ştiri de la Revoluţie. Cum sunau acele colinde în urechile
noastre abrutizate de decenii la rând de interdicţii (nu le auzisem
„oficial”… niciodată, decât prin casele oamenilor) şi învăţământ politic
obligatoriu, nu vă povestesc.Apoi procesul şi împuşcarea. Începeau să
se întrezărească primele decepţii. Nimeni nu s-a bucurat, n-am văzut
în acea crimă politică nici o împlinire. Ceva nu se potrivea, de fapt multe
nu se potriveau, dar nu le vedeam pe atunci, cinismul politic extrem era
total disonant, într-un contrast absurd cu aspiraţiile şi speranţele
descătuşate de o asemenea eliberare.

Da, ăsta-i cuvântul şi el susţine consfinţirea Revoluţiei şi prin prisma
conceptului, a conţinutului noţiunii. A fost o schimbare importantă
această eliberare, inclusiv spirituală (urma mai apoi să aflăm şi de
multiplele componente religioase ale acelui timp - trăisem departe de
ele). S-a trecut la altceva, peste noapte. Celelalte ţări, vecine şi
prietene (fără ghilimele!) începuseră câte ceva cu ani, cu decenii în
urmă. Arătaseră lumii şi lor însele - ţările, popoarele - că flacăra
demnităţii lor nu poate fi „pusă sub obroc” (Luca 11). „(…) Libertatea
unui popor este suma libertăţii fiilor lui. (…) Demnitatea unei naţiuni
este suma demnităţii fiilor ei. (…)” (Geo Bogza, Suma, în Ca să fii om
întreg, 1984). Până şi bulgarii s-au descurcat mai bine, deşi ei păreau
la fel de nepregătiţi în faţa schimbărilor. Noi a trebuit să ardem etapele,
iar istoria cere costuri dureroase pentru asta. Din confuzia de lucruri s-a
născut şi sumedenia de termeni „înlocuitori”, loviluţie, evenimentele din
decembrie, marea îmbulzeală, răscoală/ revoltă, adevărate în felul lor
şi tare incomplete. Nimic nu-i perfect, bineînţeles, mai ales cu
precipitarea aceea extremă. Dar nici Revoluţia Franceză nu s-a
petrecut în trei zile, nici chiar MRSO (aşa scriam în caietele de
învăţământ politic, „Marea R. S. din octombrie”), şi noi ce-am fi vrut ?
Să ne-o facă americanii ? Sau ruşii ? (ăştia au cam încercat; acum
încearcă şi ceilalţi…). Nu poate susţine nimeni de bună credinţă că nu
s-a schimbat nimic (nici că era mai bine pe vremea lui C[eaşcă]). S-a
schimbat şi nu doar „pe ici, pe colo”, ci „prin punctele esenţiale”. S-a
strigat „Jos comunismul”, „Libertate”. S-a dat şi „tribut de sânge”, ale
cărui cauze pot fi de asemenea analizate la nesfârşit (nu mă refer
numai la uriaşele teancuri de dosare ale generalului D. Voinea). Nu
puteam altfel, este ceva în fibra noastră care cere/ duce la aşa ceva ? O
fi şi o componentă mitică, venită din vechime ? Pesemne.

Uluitoare a fost intuiţia colegului, cu „nu va apuca ziua lui”. Un spirit
dinamic şi pătrunzător, cu orizont larg, cu sensibilităţi pe măsură, dar să
întrevadă aşa ceva, în condiţiile acelea; nu se mişca încă nimic pe-aici!
Oricâte relaţii şi informaţii ar fi avut (şi avea), nu se putea logic
prevedea răsturnarea de peste trei săptămâni. Extraordinar, a fost
primul pas uriaş al Revoluţiei din Decembrie 1989. Mai degrabă eu ar fi
trebuit să am dreptate, când ziceam că la noi mai durează 7 ani, dar tot
se întâmplă. În fond, mult după aceea mi-am dat seama că şi eu am
avut dreptate. Ca în povestea cu rabbi de la Huşi.Am nimerit-o şi cu cei
7 ani, nu 4 şi nu 8. Căci într-adevăr, spun ceva corect contestatarii cu
„loviluţia”, jumătate de Revoluţie a fost furată de eşaloanele II şi III ale
„hidrei nomenclaturisto-securiste”, care şi-a (re)instalat „aparatele”, şi
abia cu exact 7 ani mai târziu, după alegerile generale din noiembrie-
decembrie 1996 s-a trecut de la un post-comunism cu „democraţie
originală”, „proprietatea e un moft” şi cu un „despot luminat” la
democraţia reală şi crearea premiselor unei pieţe libere, cu guvernul
coaliţiei CDR-USD-UDMR şi preşedintele Emil Constantinescu. Sigur,
şi întârzierile au preţul lor, tarele sociale menţinute şi cele dobândite se
cronicizează, nefiind tratate la timp, iar memoria socială ne joacă feste,
de la o etapă la alta. „Discernământul modernizării” (H.-R. Patapievici)
se înfiripă greu, iar fantomele şi fantoşele trecutului joacă tontoroiul pe
canavaua mentalului colectiv, întreţinute de mici ecrane manevrate în
dispreţul legii şi al mersului vremii de calpuzanii marilor ratări istorice.

Un „profet al trecutului” (avea o interesantă emisiune cu aşa titlu,
realizată pare-mi-se de L. Mândruţă, la Pro-tv) prevedea în 1990 20 de
ani necesari pentru intrarea României în rândul ţărilor cu democraţie
propriu-zisă, deci până la izbânda completă a Revoluţiei. Indignare
generală pe moment, iar acum toată lumea îl probozeşte cu acuze de
optimism excesiv, după ce la timpul respectiv îi săriseră în cap pentru
pesimismul excesiv; noi ne vedeam gata, egalii Franţei, în câţiva ani.
Da, să nu vă miraţi: şi el avea dreptate ! Vă vine să zâmbiţi, că şi în
povestea cu Rabbi din Huşi toţi trei au dreptate ? Fiţi atunci atenţi.

Silviu Brucan, „guru de la Dămăroaia” (că de el vorbim), a spus 20
de ani, dar noi trebuia să pricepem completarea „din momentul
începerii”. Ori, noi am (re)început… abia în 1996, după cei 7 ani ai mei
de la izbucnirea Revoluţiei. Asta e o altă analiză însă, care împinge
socoteala anilor, cu întreruperi ale procesului (una tocmai o
traversăm), până spre 2030 şi încheierea astfel a unui alt ciclu mitic, de
cca. 40 de ani, similar celui al Poporului ales şi al lui Moise până la
intrarea în Ţara făgăduinţei. După dispariţia celor crescuţi în sclavie…
Nu mai ţine de discuţia asupra Revoluţiei însăşi. A fost una incompletă,
nedefinitivată, furată în parte, în primă fază. Dar care revoluţie a fost
victorioasă imediat, sută la sută ? Nici cele ale vecinilor şi prietenilor
noştri mai avansaţi în ale democraţiei, şi ei mai au de lucru. Ceea ce şi
fac, ca şi noi, de altfel. Se pare însă că ei se vaită şi cârcotesc mai puţin.
Chestiune de specific al neamului; dar să nu exagerăm cu „specificul”
nostru şi cu nemulţumirea, că-l mâniem pe Dumnezeu. Avem treabă.
Un an, şapte ani (vaci slabe/ vaci grase etc.) sau 20 de ani, dar avem de
muncă, atât cu lumea, cât şi cu noi înşine.

După acei 7 ani am făcut o săptămână (7 zile) circuitul
monumentelor Revoluţiei şi pelerinajul la Cimitirul Eroilor. Literatura lor
e amplă; câteva pliante elegante, editate de Memorialul Revoluţiei din
Timişoara (coord. Dr. Traian Orban) le înfăţişează. 12 monumente în
oraş, impresionante, apoi un număr de biserici născute în aceşti ani,
semn al schimbării. Căci trecuse în privinţa lor „timpul dărâmării” şi a
sosit „timpul zidirii” (Emil Constantinescu).

Deja îmi este greaţ
ţaţi prin diverse funcţii publice, care prin

ţc
ţi politic. Poliţia, judecata, persecuţia politic

ţia
cu politica? Din p ţ la braţ cu
milionarii de carton, au încercat s ţio-
nal prin tot felul de elucubraţii ce n-ar putea fi pricepute de
prostimea ce compune masa electoral

ţilor clasei politice.
Chiar ne cred tâmpiţi? Cum se poate ca tu, umil angajat

al unei societ ţi, ce umblai cu plasa de un leu, implorându-
ţi toţi cunoscuţii pentru un contract cu te miri ce firm

ţelege c ţi tu
convinge, un umil doctora

ţean român

ţii dau bani.
Pentru perdele, caiete speciale, zugr ţe de u

ţ

Ţiţeica dar, îmi
spune: „Profesoara de matematic

ţi, trec doar dac
ţii, la preţul de 50 de lei ora”. Fire

ţ

ţi s

ă de, în primul rând, la

ării, încep să urle ca din gură de ă sunt
persecuta ă
sunt bine definite dacă nu în codul penal, în istoriile ce le
citim de vreo două decenii, dacă nu mai bine. Ce are ho

ăcate, politicienii de carton, bra
ă definească jaful na

ă. Sau electoratul,
cum le place să vomite componen

ă
ă, după

ce ai ajuns fin de barosan, să fii parlamentar ă mă tragi
apoi de urechi pentru presupusa vină de a fi un idiot care nu
în ă tu trebuie să furi în lini ă po

ăruia i se umpleau sertarele
ă, că sănătatea este un drept

inalienabil al oricărui cetă ă, toate
cheltuielile cu medicamente, fa ă etc., plătite din
buzunarul meu sunt rezultatul unui prost management? Al
cui?Al directora

ă tot se poartă în zilele astea, ar mai fi ăgile din
ă nu recuno ărinte sau

dascăl, că la ă se dau bani. Pardon, părin
ăvit, clan ă,

podele, geamuri, cadouri pentru doamnele învă ătoare

sau diriginte sau profesoare cu ocazia sărbătorilor
feminine de peste an

ămică, despre fiul ei, elev de liceu,
despre care nu poveste

ă că fiul său este departe de un
ă le-a spus că doar

ă vor trece. Ceilal ă plătesc
medita

ă, furt, dispre ăsărie. Aceasta este
societatea românească ridicată, promovată ănită de
scursorile regimului ceau

ă ne târâm în noroi! Chiar ne place
nouă, românilor, să ne mănânce porcii?

şitatea celor
politicieni coco şi
fiind cu co şarpe c

şi s

şte? Cum m
ş c şi

buzunarele cu valut
şi c

şe, hran

şului numit prin concurs politic?
C şp

şcoli. Te bate Cel de Sus dac şti, p
şcoal

ş

şi Belzebut mai ştie ce paranghelii.
Ieri, îmi povesteşte o m

şte ca despre un eminent. Este
conştient

şase
din clas

şte, doamnei de
mate.

Şpag şi o mare curv
şi hr

şist în ultimii 25 de ani. Prieteni,
suntem condamna

(continuare )din num rul trecută
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Având în vedere articolele apărute în presa locală cu privire la
starea de potabilitate a apei de la izvoarele de pe raza municipiului
Re ă comunicăm că rezultatul analizelor poate fi influen

ă majoritatea sunt izvoare de coastă
ă, în amonte de sursa de apă, pot exista diverse amenajări de tip săla

ătorii de animale. Nu în ultimul rând, aceasta poate fi afectată
de starea insalubră a terenurilor, stare cauzată de lipsa de respect a
unora dintre concetă ă de sursa de apă.

Conform art. 14^1, alin. 2 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea
apei potabile, cu modificările ările ulterioare, ‚‚starea de apă
potabilă sau nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un
laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcu ă aplicată la vedere, pe
sau în vecinătatea sursei de apă”.

După efectuarea analizelor, au fost amplasate plăcu

ătre Serviciul Public „Direc

ăpezire.”Aceste plăcu
ă montare.

În proiectul bugetului pe anul 2014 a fost cuprinsă suma necesară
efectuării de analize periodice, primele probe urmând a fi prelevate la
sfâr

ă Socială va
distribui, începând de mar ătoarele produse

ulei: 1 l/beneficiar
făină albă: 4 kg/beneficiar
făină de mălai: 3 kg/beneficiar
ro

ăr: 1 kg/beneficiar
zacuscă: 1 cutie/beneficiar
paste făinoase: 1 pungă/beneficiar
conservă carne - 2 cutii/beneficiar.
Acestea pot fi ridicate de luni până vineri, între orele 08.00-18.00,

de la depozitul de pe Calea Timi
ă

ă în 31 martie 2014.
Până în prezent, au beneficiat de aceste ajutoare alimentare

aproximativ 5.200 de persoane dintre cele 6.625 de persoane
defavorizate, aflate în eviden

ării venite din partea Direc

ă-Veterinară

ă” (250 de grame/cutie/beneficiar),
care urma a fi distribuită în cadrul “Programului European de Ajutorare
a Persoanelor Defavorizate 2013” (PEAD 2013). S-a constatat că
aceasta nu corespunde anumitor valori

ă, în data de 19 decembrie 2013, măsura re
ă ă la finalizarea anchetei.

Potrivit Direc
ă (1.332 de kg), nu

prezintă niciun fel de risc pentru sănătatea beneficiarilor.

Pentru a răspunde normelor
ăria Municipiului Re
ă de iluminat public în zona str. Domanului - DN

58 (tronsonul km 44+070 - km 44+418).”
Noul tronson de re

ăl
ă a carosabilului, în sensul

de mers spre Anina. Pentru asigurarea iluminatului public în tunelul
existent pe DN 58, au fost montate 2 aparate de iluminat public cu
puterea de 70 W fiecare, conectate la re ă de iluminat public.

Lucrarea, cu o valoare de aproximativ 80.000 de lei, realizată din
fondurile proprii ale primăriei, a fost deja recep ă, iluminatul rutier
pe această por

şi
şi

c ş
cu cresc

ştri fa

şi complet

ştiin
şi fântânile publice de pe raza municipiului Reşi

şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat public şi
Desz şi, de cele mai multe ori,
dispar la scurt timp dup

şitul lunii martie. Rezultatele vor fi transmise public mass-media.

Având în vedere neprezentarea unor beneficiari pentru ridicarea
produselor alimentare, în cadrul “Programului European deAjutorare a
Persoanelor Defavorizate 2013”, Direc

şii în suc propriu: 1 cutie/beneficiar
zah

şoarei nr. 34, zona Câlnic, în
apropierea depozitului societ

ş-Severin.

Ca urmare a aten
şi pentru Siguran

şi pentru Siguran
ş-Severin a efectuat analize specifice la stocul din

produsul “miere de albine poliflor

şi, în scop preventiv, a fost
dispus

şi pentru Siguran
ş-Severin mierea, care a fost deja distribuit

şi standardelor în vigoare cu privire la
iluminatul public, Prim şi

şi amplasa

ţa, v ţat de
volumul precipitaţiilor, de faptul c

ţenii no ţ

ţ

ţe de în ţare
la toate izvoarele ţa de
c ţia pentru Întreţinerea

ţe sunt vandalizate

ţia de Asistenţ
ţi, 14 ianuarie 2014, urm

ţii SPOREA COM. Produsele vor fi
distribuite pân

ţele Consiliului Judeţean Cara

ţion ţiei Sanitar-
Veterinare ţa Alimentelor Ilfov, în data de 11
decembrie 2013, Direcţia Sanitar ţa
Alimentelor Cara

ţinerii oficiale a unei
cantit ţi de 625 de kilograme de miere, pân

ţiei Sanitar-Veterinare ţa Alimentelor
Cara

ţa a realizat lucrarea
“Extindere reţea electric

ţea se compune din 10 stâlpi metalici cu
în ţimea de 10 m, echipaţi cu aparate de iluminat public cu puterea de
150 W fiecare ţi pe partea stâng

ţeaua nou

ţionat
ţiune de drum corespunzând parametrilor proiectaţi.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

:
�

�

�

�

�

�

�

�

Primăria şiţa ne informeazăRe
În cadrul Conferin

-

-

-

ţei de pres
ţa a fost prezentat

ţiuni comune, valori comune
Re ţa

ţin 20%, prin promovarea
potenţialului turistic al celor dou

ţa, amplasarea a
20 de info-chio

ţialului turistic, sunt prezentate
principalele puncte de atracţie din cele dou

ţia
IPA, 13% - finanţarea Guvernului României, iar 2%
este contribuţia Consiliului Local Re ţa.

Primarul Mihai Stepanescu a declarat, în cadrul
conferinţei c

ţa, îns
ţare 2014 -

2020 noi proiecte importante.

ă organizată de
Primăria Re ă finalizarea imple
mentării proiectului "Ac

ă pentru viitor, proiect ce
se derulează în cadrul Programului IPA de Coope
rare Transfrontalieră România-Republica Serbia.

Acest proiect are ca obiectiv general realizarea
unei dezvoltări socio-economice durabile

ăim dar

ă dezoltarea comună a
turismului transfrontalier, cre ărului de
turi

ă ora
ării proiectului s-au concretizat

prin crearea unui centru de informare turistică
ăriei Re

ării turi
ă

România-Serbia, a fost realizat un web-site de
promovare a obiectivelor turistice (www.resita-
kikinda.ro)

ă, sârbă ă.
Printre rezultate se numără

ă.
În bro

ă
municipii partenere în proiect.

Valoarea totală a proiectului a fost de aproape
426 mii euro, din care 85% reprezintă contribu

ă acesta este doar un prim pas în dez
voltarea turismului în Re ă municipalitatea
are pregătite pentru noul ciclu de finan

şi

şi şi Kikinda împreun

şi
echilibrate a Municipiului în care tr şi a
partenerului sârb, oraşul Kikinda. De fapt obiectivul
proiectului are la baz

şterea num
şti cu cel pu

şe.
Rezultatele finaliz

şi care
este situat la parterul Prim şi

şcuri cu panouri electronice,
destinate inform ştilor. Prin intermediul
aceluiaşi proiect de Cooperare Transfrontalier

şi au fost editate 400 de exemplare a unui
ghid turistic, în limbile român şi englez

şi întocmirea unui studiu
de fezabilitate privind reabilitarea primului pod sudat
şi nituit din Europa - Podul de la Vam

şurile şi pliantele realizate pentru informare
şi promovarea poten

şi

şi

Ieri, 15.01.2014, a avut loc prima conferinţ
PC
ţii instituţiei pe 2013. În cadrul conferinţei au fost

prezentaţi principalii indicatori ai activit ţii poliţi

ţiunilor de prevenire a infracţionalit ţii
derulate de Poliţie atât în mediul urban cât

ţul realizat de IPJ Cara
ţ ţionalit ţii în judeţ prin

cre ţ ţie a
cet ţenilor, prevenirea ţiunilor de
orice natur ţa traficului rutier

ţii de prevenire
ţiunilor.

De
ţie a adus ţi

ţii ale Ministerului pentru a-
ţionalitatea este în

sc eţul Cara ţ sigur.
Evaluarea activit ţii:

În anul 2013 întreaga activitate a personalului ins-
pectoratului a fost coordonat . -

ţiei Române:
1) Cre ţ ţie

pentru cet ţeni prin protejarea persoanei, protejarea
patrimoniului, siguranţa stradal ţa rutier

ţionalit ţii
organizate

ţionale;
3) Asigurarea climatului de legalitate a mediului de

afaceri în domeniul de referinţ
ţiile publice, contrafacerea de m

ţia ţia intereselor financiare
ale Uniunii Europene;

4) Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor
materiale ţinerii
capacit ţii operaţionale.

În anul 2013 au fost în vigoare 12 protocoale de
colaborare/programe parteneriale (între care 9 au fost
încheiate sau reînnoite pe parcursul anului).

La nivelul judeţului s-au derulat trei programe locale
de prevenire ţii:

1. Programul local de prevenire a infracţiunilor de
furt - 2013 (prioritate naţional

ţei juve-
nile ţional

ţiunilor cu
violenţ ţional

ţeni. Pe site-ul
inspectoratului ţele sociale au fost postate 34
materiale cu caracter informativ-preventiv.

Lucr
ţi cu caracter preventiv, 14 fiind

derulate în colaborare cu autorit ţi publice locale, 6 cu
ONG-uri, 162 cu unit ţile de înv ţ ţii de
ocrotire, 12 cu Inspectoratul

ţi ai altor structuri ale
I.P.J. Cara

ţilor iniţiate

Infracţiunile sesizate au sc ţ

ţiuni, din care 1061 sunt de natur

ţar ţiuni sesizate la
100.000 locuitori). În anul 2013 au fost înregistrate
4958 infracţiuni în care a fost început

ţiuni înaintate c

ţiuni, cu
9,6% mai puţine infracţiuni faţ

ţiuni, 1218 sunt de natur

ţiuni în competenţa de

cercetare a poliţiei sunt 1069 in rem

ţar ţiuni
la 100.000 locuitori). În ceea ce prive

ţiuni declinate, acestea sunt 133 economico-
financiare, 110 judiciare ţul
nostru se situeaz ţar ţiuni
la 100.000 de locuitori. Din totalul infracţiunilor, 1357,
reprezentând 25,04% (+6,15% faţ

ţ
ţinute sau arestate 98 (+ 19, +24%).

Având în vedere rezultatele obţinute
ţiunilor cu violenţ

ţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ
lini

ţiunile sesizate contra persoanei
au sc

ţiunilor de mare violenţ

ţiunile de omor au sc

ţiuni la 93, din care 49 de conduc
ţe scad de la 288 la 240 (-16,6%).

Scad, de asemenea, ameninţ
ţie cu celelalte judeţe, suntem pe locul

22 pe ţar ţiunile sesizate contra persoanei
(644 infracţiuni la 100.000 locuitori)

ţiuni la 100.000 locuitori).

ţei juvenile

ţiei Române. La nivelul judeţului

ţei juvenile
ţia total f ţ

ţi în dosare cu urm

ţiunile cu urm

ţia pe principalele genuri de infracţiuni
s c

ţiuni la care au participat minori în calitate de
autori au fost cele contra patrimoniului (159), în special
furturi (146). A sc

ţiunilor la viaţa sexual
ţi pentru

s ţiuni contra persoanei a sc

ţi pentru furturi.
Inspectoratul nostru a încheiat „Programul local de

prevenire a delincvenţei juvenile
ţiei

Române continuarea acestui program

ţiunile sesizate contra patrimoniului scad de la
4.686 la 4.115 (-571, -12,18%), iar cele constatate scad
de la 2.544 la 1.988 (- 556, - 21,85%).

ţie cu celelalte judeţe, ne situ
ţar ţionalitatea sesizat

ţiuni la 100.000 locuitori,
din care la furturi locul 32 pe ţar ţiuni la
100.000 locuitori) iar la tâlh ţar

ţiuni la 100.000 locuitori). Este înregistrat
ţiunilor contra patrimoniului în ultimii

ani, cel mai important fiind faptul c

În evidenţe exist
ţin

ă de pre-
să a IJ

ă
ă

ăsură au fost atinse obiectivele
stabilite. Această evaluare a fost de fapt o sinteză a
tuturor ac ă

ă scăderea infrac ă
ă

ă
ă, siguran

ă

ă
ă infrac

ădere iar jud
ă

ă pt îndeplinirea obiecti
velor stabilite de către conducerea Poli

ă
ă

ă ă;
2) Prevenirea ă

ărilor
infrac

ă: combaterea evaziunii
fiscale, achizi ărfuri,
contrabanda, corup

ării
ă

ă

ă);
2. Programul local de prevenire a delincven

ării minorilor 2013 (prioritate na ă).
3. Programul local de prevenire a infrac

ă 2013 (prioritate na ă).
Au fost realizate 83 de modele de flyere, pliante,

afi
ărite

ătre cetă

ătorii compartimentului de specialitate au
participat la 206 activită

ă
ă ă ământ, 6 în institu

ărul total al beneficiarilor
activită ă ătorii C.A.P.C.
a fost de 8.642 de persoane din care 7.318 minori.

ăzut cu 10,3% fa ă de
anul 2012, în perioada analizată fiind sesizate un
număr de 9.188 infrac ă
economico-financiară, 5145 de natură judiciară

ă natură, 6021 în mediul urban
ă cu 2905 infrac

ă urmărirea
penală, la care se adaugă 461 infrac ătre
procuror cu propunerea de declinare, personalul
inspectoratului constatând în total 5.419 infrac

ă de anul 2012. Din totalul
de 5419 infrac ă economico-
financiară, 2102 de natură judiciară ă
natură. Cele 4958 de infrac

ă natură (locul 17 pe ă, 1567 infrac

ă natură. Jude
ă pe locul 20 pe ă, cu 143 infrac

ă de anul 2012) au
fost descoperite în flagrant.

În cursul anului 2013 au fost cercetate 3553
persoane fa ă de 3797 în anul 2012 (- 244, -6,4%), din
care au fost re

ă
numărul infrac ă este scăzut, apreciez
că jude

În anul 2013 infrac
ăzut de la 2536 la 2038 (-19,63%), cele constatate

contra persoanei au scăzut de la 628 la 521 (-17%), iar
numărul infrac ă a scăzut de la 25
la 19

infrac ăzut de la 10 la 4,
tentativa de omor scade de la 6 la 4,
violul urmat de moartea victimei scade de la 1 la 0,
vătămarea corporală gravă scade de la 7 la 6,
lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cresc

de la 0 la 4,
tâlhăria urmată de moartea victimei este constantă, 1
Vătămarea corporală cunoa

ători auto. Fapte-
le de loviri

ările, de la 126 la 73.
Prin compara

ă la infrac

În anul 2013 prevenirea delincven
ării minorilor a continuat să fie un domeniu

prioritar al Poli

ării minorilor”.
Situa ă comparativă 2012/2013: a ă de anul

2012, în anul 2013 se constată o cre
ărului de minori cerceta ărirea pena-

lă începută, de la 222 la 247 (+11,3%)
ărirea penală înce-

pută la care au participat minori în calitate de autori (225)
Situa

ăvâr

ăzut cu 50% numărul tâlhăriilor la care
au participat minori în calitate de autori (2), a scăzut la
jumătate numărul infrac ă cu autori
minori (6). Numărul minorilor cerceta
ăvâr ăzut cu

42,5%, însă a crescut cu 23,3% numărul minorilor
cerceta

ării mino-
rilor” cu rezultate bune

Prin compara ăm pe
locul 34 pe ă la infrac ă contra
patrimoniului, cu 1301infrac

ă (862 infrac
ării locul 37 pe ă (10

infrac ă prima
scădere a infrac

ă am înregistrat
scăderi la furturi ării.

ă un număr de 52 persoane juridice
ătoare de arme de foc,

care au în total 4.660 arme (3.675 letale

S, pe anul acesta, obiectivul fiind evaluarea
activit

ştilor pe
anul trecut şi în ce m

şi în cel rural
şi raportarea rezultatelor acestora la anul 2012.

Bilan ş-Severin scoate în
eviden

şterea gradului de siguran şi protec
şi combaterea infrac

şi asigurarea
resurselor umane necesare activit şi
combatere a tuturor infrac

şi s-a confruntat cu un deficit de personal, Inspec-
toratul de Poli şi specializat poli şti de la alte
institu şi desf şura eficient
activitatea, şi s-a constatat c

ş-Severin este un jude

şterea gradului de siguran şi protec

şi siguran
şi combaterea infrac

şi transfrontaliere, destructurarea grup

şi protec

şi financiare necesare dezvolt şi men

şi combatere a criminalit

şi a victimiz

şe sau alte tipuri de materiale preventive. Au fost
tip şi distribuite, pe parcursul anului, peste 10.000
de materiale preventive c

şi pe re

Şcolar Caraş-Severin iar la
103 au participat şi reprezentan

ş-Severin. Num
şi desf şurate de lucr

şi 2982
de alt şi 3167 în mediul
rural (locul 24 pe

şi 2099 de alt

şi 3889 in
personam, 1085 economico-financiare, 1992 judiciare
şi 1881 de alt

şte cele 461
infrac

şi 218 de alt

şi faptul c

ştit şi sigur.

şte o creştere de la 85
infrac

şi alte violen

şi pe locul 31 la cele
constatate (157 infrac

şi a
victimiz

a fost
implementat şi s-a derulat „Programul local de preve-
nire a delincven şi a victimiz

ştere medie a nu-
m

şi o stagnare în
ceea ce priveşte infrac

şite cu participarea minorilor: ele mai multe
infrac

şirea unor infrac

şi a victimiz
şi propunem conducerii Poli

şi în anul 2013.

Infrac

şi la tâlh

şi 3.540 persoane fizice de
şi 985

neletale).

Priorit ţi instituţionale

PREVENIREA ŢII
1. PREVENIREA CRIMINALIT ŢII

ŢII

ŢIONALITATE JUDICIAR

Criminalitatea juvenil

ă

Ă
Ă

2. COMBATEREA CRIMINALITĂ

Ă

ă

REGIMUL ARMELOR

ŞI COMBATEREA CRIMINALIT

INFRAC

Criminalitatea contra patrimoniului

:
�

�

�

�

�

�

Nu poţi spune că nu a fost ce a fost. Cum a fost depinde şi de
percepţia fiecăruia, chiar de şansa lui, de acces la evenimente (hm !) şi
la semnificaţia lor, la încărcătura lor simbolică. A fost un moment de
deschidere a cerurilor - pentru unii la propriu - care poate să nu fie clar
oricui. O „clipă astrală” (St. Zweig) de care oraşul a dat samă. Apoi
oraşele, Ţara au dat Nume acelor clipe, salvându-se în faţa vremilor
viitoare.

Cât despre prezent, care se duce de la noi în fiece clipă, numai de
bine.

Reşiţa, decembrie 2013. A. Georgescu

Referinţe - Péter Nádas, Rănile bătrânului continent, trad. din magh. Anamaria Pop,
ed. Curtea veche, Bucureşti 2010 (pag. 35, 211, 227).

- Geo Bogza, Ca să fii om întreg, ed. Cartea Românească, Bucureşti 1984.

- H.-R. Patapievici, Discernământul modernizării, ed. Humanitas, Bucureşti 2004.

- Emil Constantinescu, Timpul zidirii, timpul dărâmării, ed. Universalia, Bucureşti 2003.

- Stefan Zweig, Orele astrale ale omenirii, ed. Muzicală, Bucureşti 1976.

- ***Memorialul Revoluţiei Timişoara, Revoluţia Română în clişee, f.a.

- ***Memorialul Revoluţiei Timişoara, Monumentele Martirilor Timişoarei, f.a.

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

Promovarea Re}i]ei ca }i poten]ial turistic pentru jude]

Evaluarea activităţii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin pe anul 2013

(continuare )în pagina 3
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Vând în Re
ă cu 2 camere, baie,

bucătărie, garaj, grădină cu pomi
fructiferi

ă
ă din

cărămidă arsă, cu o vilă, plus
diferen

ă recent renovată, 3
camere, baie, bucătărie mare,
centrală pe gaz, pivni ă cu multiple
îmbunătă ădină la 300
mp, acces în curte cu ma

ălzire centrală proprie, 36.000 €.
Tel. 0355-414765, 0770-539025 (rr)

Vând garsonieră în Caranse-
be

ătă

ă fizică vând
teren intravilan, în localitatea Jena,
are 4316 mp suprafa ă, terenul se
află situat pe o stradă secundară
într-un loc lini ărul
administrativ 58B, parcela are pomi
fructiferi din care 90 pruni, pre

ăi, îmbunătă ăgăra-

ă în Re
ăi, încălzire centrală pe

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

Proprietar vând urgent aparta-
ment 2 camere în Micro 2, etaj 2/4,
renovat, 19.000 €. Tel. 0740-520382

Vând apartament 2 camere,
zona Micro III. Pre

ă în Re

ă suprafa ă 32
mp în Re

ă. Utilită ă caldă,
încălzire centralizată, curent. Dotări:
termopane, u ă metalică, u

ă
suprafa ă de 44 mp, etaj 9, în Re

ă, str. Ion Corvin,
compus din o cameră, baie,
bucătărie, hol, balcon. Termopane,
u ă metalică, u ă

ă, canalizare. Tel.
0724-070200.

Vând teren la Bratova. Tel. 0725-
763784.

Vând sau închiriez apartament 2
camere parter, nemobilat. Tel. 0759-
077067.

Închiriez apartament 2 camere,
parter, nemobilat, 130 €. Tel. 0355-
803016.

Închiriez garsonieră în Re
ă. Tel.

0756-852473.
Ocazie, proprietar vând aparta-

ment 2 camere, etaj 2, centrală,
termopane faian ă etc. 18.490 € sau
schimb cu 3 camere. Tel. 0728-
813340.

Vând apartament 2 camere cu 2
băi în Moroasa 1, parter înalt fără
probleme, aproape centru, vedere
bilaterală. 25.000 € neg. urgent. Tel.
0766-603190.

Vând apartament 2 camere,
par ătă

ă Dognecea, centru,
cablu tv, telefon, 3 camere, fântână.
Pre

ătă

ă. Tel. 0728-568448.
Vând apartament 2 camere

îmbunătă

şi

şi vie, 28.000 € neg. Tel.
0737-274332. (RR)

Schimb în Reşi
şi garaj la

demisol, construc

şi

şi gr
şina,

55.000 € neg. Tel. 0355-425649,
0742-250763. (RR)

Vând în Timişoara, pe Calea
Torontalului, apartament 56 mp,
înc

ş, Cartierul Nord, la etaj 3, cu
îmbun

ştit, are num

şului, bun pentru privatizare, pre

şi

şi

şi

ş şi de
interior. Tel. 0724-070200.

Vând apartament 1 camer
şi

ş şi de interior. Utilit

şi

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţa apartament 5
camere, 160 mp, pivniţ

ţie solid

ţa. Tel. 0355-426552. (RR)
Vând în Re ţa, zona Muncito-

resc, cas

ţ
ţiri, curte

ţiri, 15.000 € neg. Tel.
0724-488224, 0761-131883. (RR)

Proprietar persoan

ţ

ţul
este de 2 €/mp. Tel. 0256-338813.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, parter, bloc
4 etaje, 2 b ţiri, F

ţ
139.000 lei. Tel. 0771-390864.

Vând cas ţa cu 6
camere, 2 b

ţ 17.200 €. Tel.
0740-844081.

Ofer spre închiriere apartament
1 camer ţa (Centru Civic).
Preţ 600 lei neg Tel. 0743-066144.

Vând garsonier ţ
ţa, Aleea Tineretului,

zona Victoria, etaj 1, recent reno-
vat ţi gaz, ap

ţ ţa,
zona central

ţi
gaz, curent, ap

ţa,
Al. Tineretului preţ 270 lei/lun

ţ

ţial îmbun ţiri, et. 1, zona
Blocul Fetelor, preţ 25.000 neg. Tel.
0748-216229.

ţ 10.000 € negociabil. Tel. 0355-
411682 sau 0733-594473.

ţiri, parţial
mobilat. 22.000 € neg. Tel. 0724-
761770.

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
100 €/lun

ţit, Govândari. Tel. 0743-
092858.

.

Vând cas

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

Imobiliare
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S.C. POPCRIS TRANS S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţie 2001 preţ pornire licitaţie 4.800
EURO+TVA

Tax ţie 100 EURO
Pas licitaţie 100 EURO
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu 40%.
Participanţi la licitaţie sunt obligaţi s ţiune de 20% din

valoarea bunului pentru care înţeleg s

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 24.01.2014 în
caz de neadjudecare vor avea loc s

ţul
Timi ţiile descrise mai sus.

Informaţii suplimentare pe site-ul www.relicons.ro sau zilnic între
orele 13-14 la sediul lichidatorului

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu
strigare a următoarele bunuri:

Autotractor Volvo 420 an fabrica

ă înscriere licita

ă depună o cau
ă liciteze în contul S.C. POPCRIS

TRANS S.R.L. nr. RO81 RZBR 0000 0600 1291 4388 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Timi

ăptămânal, vineri, la ora 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi

�

şoara.

Şedin

şoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude
ş în condi

şi la telefon 0256-242823.

Cau şi taxa de participare
se depune cu o zi înainte de ziua de licita

ţiunea
ţie.

S.C. GOSTRANS S.A. ANINA societatea în insolvenţ

ţie public

ţie 1980.
Preţ pornire licitaţie
Ifron 204 D (înc ţ pornire licitaţie

Autospecial ţie 1991, preţ
pornire licitaţie
Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1991, preţ pornire licitaţie

Autoutilitar ţie 1992, preţ pornire licitaţie

ţie 5 EURO
Taxa participare 10 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la

licitaţie sub 100 EURO
Taxa de participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire

la licitaţie peste 100 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de 25%

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune de 10% din
preţul de pornire la licitaţie în contul

Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi ţul
Timi ţele de licitaţie vor avea loc
s ţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabil

ţii suplimentare la sediul

ă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu strigare a
următoarelor bunuri:

Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabrica

ărcător frontal), pre

ă CAB 2 u ă Roman, an fabrica

ă Roman 8135 F, an fabrica

(dulap metalic, fotoliu, teracotă, strung, containere
gunoi, scaune, etc.) - Bunuri evaluate la suma de 2.387 EURO +TVA

Pasul de licita

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 10, la sediul lichidatorului în acelea

ă.

ăr de telefon 0256-
242823.

- Mijloace de transport:

ă participare 100 EURO/bun

- Mijloace fixe

�

�

�

�

�

1.650 EURO+TVA
1.200

EURO+TVA

4.050 EURO+TVA
101

EURO+TVA

1.500 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO/bun
Tax

şi + vidanj

pe numele debitoarei.

şoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude
ş. În caz de neadjudecare şedin

şi condi

Informa şi pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la num

RO37 RZBR 0000 0600 1518 9151
deschis la Raiffeisen Bank Timi

ţiunea ţie se depune cu o zi
înainte de data stabilit ţie.

şoara
Cau şi taxa de participare la licita

ă pentru licita

Listele de preţuri privind bunurile mobile (mijloace fixe) pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

S.C. Chemar Productions S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

,

ţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu 25% din valoarea de
evaluare.

Preţul de pornire la licitaţie
Pasul de licitaţie 10 EURO
Taxa participare 5 EURO/BUN

Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2013, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunurile mobile pot fi vizualizate cu o programare prealabil
ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzarea prin licita ă cu
strigare a următoarele bunuri mobile:

Mijloace fixe (cameră Sony, alimentator cameră video Sony, stativ
trepied Satchtler, tabletă grafică Intuos A3, canapea Brava 3L, scai
albastru, freză manuală Bosch, etc).

Pre

ăptămânal, vineri, la ora 11,
la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

�

389 EURO+TVA

Taxa de participare la licitaţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ
ţ pornire la licitaţie 21.600 EURO

Pas licitaţie 500 EURO
Tax ţie 500 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un

procent de 25%.
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. BAMBUS TRANS

FOREST SRL nr. RO97 RZBR 0000 0600 1428 7717 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Timi

ţele de licitaţie se vor relua începând cu data de 24.01.2014 ora
11, în caz de neadjudecare ţele de licitaţie vor avea loc s

ţiile prezentate mai sus. Licitaţiile se ţin la sediul
lichidatorului judiciar din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L continua vânzarea prin licita ă cu
strigare a bunului imobil:

apartament cu două camere, bucătărie, hol, baie, balcon, arie utilă
45,63 mp înscris în CF nr. 6518 nr. top III/2/D/2 situat în localitatea
Caransebe ă, bl.A2, sc. D, parter, ap. 2, jud. Cara

ă participare licita

ă depună o
cau

ăptămânal,
vineri, la ora 12 în condi

�

ş, str. Racovi ş-Severin.
Pre

şoara.

Şedin
şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea
Crea

şi
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

Cau şi taxa de participare la licitaţiunea ţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţiu comercial compus din teren în suprafaţ
ţii înscrise în CF 30751 Caransebe

ţ pornire licitaţie 122.000 EURO
Pas licitaţie 2.000 EURO
Taxa participare la licitaţie 2.000 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune de 20% din preţ în contul - în

insolvenţ

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 24.01.2014,
ora 12 la sediul lichidatorului din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s ţii.

Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. vinde prin licita ă cu strigare bunul imobil
proprietatea debitoarei denumit:

Spa ă de 274 mp

ă depună o
cau

ă nr. RO71 EGNA 1010 0000 0036 4991 deschis la MARFIN
BANK Timi

ăptămânal, vineri, la ora 10 în acelea

� şi
construc ş nr. top 1942/2 Caransebeş.
Bunul se vinde liber de sarcini

Pre

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

şi la telefon 0256-242823.

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L.

Cau şi taxa de participare la licitaţiunea ţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.

(continuare )în pagina 7

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
Au fost sesizate 1.061 infrac ă economico-financiară (fa ă

de 1.343 în anul 2012, -282, -21,07%) ă urmărirea penală
pentru un număr de 1.218 infrac ă economico-financiară (fa ă
de 1.390 în anul 2012, -172, -12,37%), situându-ne pe locul 13 pe ă cu
343 infrac

ă ă
ărora au fost veri-

ficate peste 560 societă ătoarele rezultate
a fost începută urmărirea penală pentru un număr de 139 dosare

penale (+ 5), - cauzele complexe instrumentate aferente celor 9 domenii de
evaziune fiscală cresc de la 15 la 16, cresc de asemenea numărul
dosarelor penale în care sunt prezente grupări infrac

ărul de persoane re
ărăsi

localitate sau

ărora
au fost aplicate măsuri asigurătorii sumele se dublează, de la 1.543.441 lei
se ajunge la 3.945.935 lei, - cre

ă în urma solu
ă ării cu rapiditate a măsurilor

asigurătorii cât ă
sumele achitate în baza art. 10 din Legea 241/2005 se ridică la 1.346.199
lei în cursul anului 2013.

Pe linia prevenirii ă
ă

ă ătură cu care
existau date ă de ă, implementează sau
comercializează produse dintre cele protejate prin lege.Au fost constate un
număr de 60 infrac

ă constatându-se că
majoritatea societă ă legisla

ăzute de lege pentru folosirea
unor anumite programe sau mărci.

În vederea protejării bugetului consolidat de stat pe linia combaterii
evaziunii fiscale au fost efectuate cercetări într-un număr de 494 dosare,
fiind începută urmărirea penală, pentru săvâr

ă, în cre ă de perioada anterioară a anului 2012,
când au fost constate doar 188 infrac

ăciunilor, inclusiv a celor
săvâr ă, în domeniul asigurării-
reasigurării ări
pentru identificarea ăspundere penală a persoanelor care au
comis ilegalită ă în perioada analizată a fost
începută urmărirea penală în 61 dosare pentru comiterea unui număr de
344 infrac

ă
ă

ă urmărirea penală pentru un număr de 31
infrac ăr de 24 infrac ă competen ă
pentru fapte de corup

ă
ă

ărilor, fiind începută urmărirea penală pentru un
număr de 26 infrac

ă ăr de 10 dosare
penale declinate la Parchet (- 7) iar 3 la DNA Timi
ărora au fost implicate sub aspectul săvâr

ăr de 17 persoane (- 47), fiind constatate un număr de 24 de infrac

ţiuni de natur ţ

ţiuni de natur ţ
ţar

ţiuni la 100.000 locuitori la infracţiunile constatate. În cursul anului
2013 au fost desf ţi în cadrul a 18 acţiuni iniţiate de I.G.P.R.,
majoritatea pe linia combaterii evaziunii fiscale, în cadrul c

ţi comerciale, fiind obţinute urm

ţionale, de la 7 în 2012
la 11 în 2013, - cre ţinute
de la 11 la 25 de persoane, la persoane cu interdicţii de a nu p

ţara de la 4 la 60,
valoarea bunurilor indisponibilizate în cadrul dosarelor penale cre

ţiilor finale date de
unit ţile de parchet ca urmare atât a aplic

ţilor ce se comit în domeniul
propriet ţii intelectuale, în cursul anului 2013, au fost planificate,
organizate ţiuni pentru combaterea acestui fenomen la
societ ţi comerciale, dar

ţii c ţin, multiplic

ţiuni, respectiv 55 infracţiuni în domeniul Legii 8, 5

infracţiuni la Legea 84 din 1998, în ultima perioad
ţilor comerciale respect ţia din domeniu

referitoare la existenţa autorizaţiilor prev

ţiuni de
evaziune fiscal ţ

ţiuni.
În vederea prevenirii

ţi în acest domeniu, astfel c

ţiuni, în care sunt cercetate 176 persoane.
Pe linia prevenirii ţilor din domeniul achiziţiilor

publice, a ilegalit ţilor în domeniul administraţiei publice, a actelor
ţie au început

ţiuni, iar pentru un num ţiuni a fost declinat ţ
ţie sau asimilate acestora, 10 dosare fiind declinate la

unit ţile de parchet, respectiv 3 dosare la DNA.
De asemenea au fost constate ţi comise de funcţionarii

publici cu ocazia cercet
ţiuni de abuz în serviciu, dintre care 19 de abuz în

serviciu contra intereselor publice.
Pe linia prevenirii ţie au fost

organizate ţi investigative într-un num

ţie un
num ţiuni.

şi a fost început

şurate activit

şteri sunt înregistrate şi la num

şte
de la 1.214.384 la 1.453.246 lei, iar în cazul valorii bunurilor asupra c

şte de asemenea cu peste 500% valoarea
sumelor recuperate din evaziune fiscal

şi ca urmare a strângerii probatoriului adecvat, astfel c

şi combaterii ilegalit

şi executate 55 ac
şi la diferite persoane fizice în leg

şi informa

şirea a 393 infrac
ştere fa

şi combaterii înşel
şite prin intermediul instrumentelor de plat

şi a leasing-ului financiar au fost efectuate numeroase verific
şi tragerea la r

şi descoperirii ilegalit
şi

faptelor de corup

şi alte ilegalit

şi descoperirii actelor şi faptelor de corup
şi executate activit

şoara (- 8), în cadrul
c şirii de fapte de corup

:
�

�

Evaluarea activităţii IPJ Caraş-Severin pe anul 2013

(continuare )în numărul viitor

(continuare )din pagina 2
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H.G. nr. 925/2013 pentru modificarea Hot

ţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
(M.O. nr. 749 din 03.12.2013)

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizional
ţia public

ţionale - Regulamentul de
organizare ţionare al Clubului Sportiv al Armatei
"Steaua" din 26.11.2013 (M.O. nr. 750 din 04.12.2013)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1436/2013 pentru
acreditarea unit ţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţ

ţilor Caransebe

ţiei Naţionale nr. 5332/2013
privind aprobarea graficului de desf

ţilor din
înv ţ

u

ţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor
executorii prev u

G nr. 17/2012 privind reglementarea unor
m u

ţ

ţii nr. 1446/2013 pentru
modificarea Ordinului ministrului s ţii nr. 1.091/2013
privind stabilirea cuantumului taxei

ţii medicali generali ţi
medicali - sesiunea 2013 (M.O. nr. 760 din 06.12.2013)

H.G. nr. 958/2013 pentru completarea Normelor meto
dologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprie
rea pentru cauz

ţional, judeţean

ărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorită

ă în
administra ă (M.O. nr. 749 din 03.12.2013)

Ministerul Apărării Na

ănătă
ă

ă Timi

ă situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6

Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000
ă

ăltini

ă
ării profesionale a absolven

ă ământul profesional

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

ării Rurale pe anul 2013,
la titlul 10 "Cheltuieli de personal"

ă
ăzute de O G nr. 71/2009 privind plata

unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect

acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, de O

ăsuri fiscal-bugetare G nr. 92/2012 privind lua
rea unor măsuri în domeniul învă ământului ării,
precum ăzute în
hotărâri judecătore

ănătă
ănătă

ă
a acesteia pentru participarea la examenul de grad princi
pal pentru asisten

ă de utilitate publică, necesară realizării
unor obiective de interes na

G nr. 53/2011 (M.O. nr. 761 06.12.2013)

şi func

şoara, Laboratorul de Imunologie şi
Transplant drept Laborator HLA pentru activitatea de
transplant (M.O. nr. 751 din 04.12.2013)

H.G. nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat

şi km
495 + 800" pe teritoriul localit ş, Buchin şi
P ş (M.O. nr. 751 din 04.12.2013)

Ordinul Ministerului Educa
şurare a examenelor

de certificare a calific
şi tehnic preuniversitar în anul

şcolar 2013-2014 (M.O. nr. 755 din 05.12.2013)
Guvernul României - Normele metodologice de

aplicare a O
şi mijlocii

din 27.11.2013 (M.O. nr. 755 din 05.12.2013)
H.G. nr. 947/2013 privind suplimentarea bugetului

Ministerului Agriculturii şi Dezvolt
şi titlul 51 "Transferuri

între unit

şi de O
şi cercet

şi în ceea ce priveşte plata sumelor prev
şti devenite executorii în perioada 1

ianuarie - 31 decembrie 2013 (M.O. nr.759 din 06.12.2013)
Ordinul Ministerului S

şi modalitatea de plat

şti, moaşe şi asisten

şi local,
aprobate prin H

. . .

. . .

. .
. . . -

-

-
-

. . /

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

Începând de săptămâna aceasta, producătorii de
pâine nu vor mai putea introduce coloran

ă de o
etichetă din care să reiasă clar dacă are sau nu în
compozi

ţi

. De asemenea, pâinea va trebui însoţit

ţie produse alergene.

şi aditivi
alimentari, exceptând caramelul, în produsele de
panificaţie

Întreprinderile Mici şi Mijlocii care doresc
finan

şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi
Turism (AIPPIMM) începând din 15 ianuarie pân

ţare de la stat prin schema de minimis pot să
se înscrie online pe site-ul Departamentului pentru
Întreprinderi Mici

ă
pe data de 24 ianuarie.

Codul de Etică pentru sistemul de învă ământ
preuniversitar va fi finalizat până la sfâr

ţ

ţiei Naţionale
ţiei în

şitul anului
şcolar, 15 iunie, a declarat Gabriel Ispas, secretarul
general adjunct al Ministerului Educa şi
preşedintele Comisiei pentru prevenirea corup
înv ţă ământul preuniversitar.

�

� �

� �

�

� �

�

�

Legea descentraliz
Num

Contribu Potrivit Hot
Proiectul de lege a IMM-urilor va intra în dezbaterea

Parlamentului, în regim de urgen Curtea Constitu România a emis,
pentru prima oar Pân

ării a fost declarată neconstitu ă
ărul total al pensionarilor la sfâr ădere cu 62.100 persoane fa ă de perioada corespunzătoare a

anului 2012 ările sociale va scădea cu 5% de la 1 iulie, a anun ărârii de Guvern,
anul 2014 se declară “Anul Brâncoveanu” pentru comemorarea a 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor

ă ă a României a decis că modificările aduse Codului Penal sunt neconstitu
ă în istoria sa, obliga ă pe 30 ani, informează MFP ă la 15 februarie urmează să fie plăti

ării culturilor de primăvară, a anun

ţional
ţ

ţia pentru asigur ţat ministrul de finanţe, Daniel Chiţoiu

ţ ţional ţionale
ţiuni în dolari pe piaţa extern ţi fermierilor toţi banii

necesari înfiinţ ţat ministrulAgriculturii

şitul lunii septembrie 2013 a fost de 5.234.700 persoane, în sc

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca simul ţionale din anul
ţional

ările examenelor na ă se desfă
ă pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 3, 4, 5

şcolar 2013-2014 s şoare în zilele de 18, 19 şi 20 februarie
(Evaluarea Na şi 7 martie (Bacalaureat)

Identificarea }i înregistrarea câinilor cu st@pân
Ordinul pentru aprobarea normelor privind identificarea

ăpân a fost transmis, în data de 8 ianuarie către Monitorul Oficial al
României, în vederea publicării.

Ordinul va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
În Ordinul men ăzute obligativitatea proprietarilor de a-

ă a Câinilor cu Stăpân.
Sunt stabilite prin actul normativ modalită ă:
identificarea individuală ărui câine

ă în cazul mor

ă a Câinilor cu Stăpân.
Astfel, câinii cu stăpân vor putea circula pe teritoriul României, doar înso

ănătate, care atestă identificarea
ă a Câinilor cu Stăpân, precum

ă ă cu respectarea următoarelor termene:
a) câinii nou născu

ătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau
scoaterea în spa

ă la data de 1 ian 2015

ării contra rabiei;
c) câinii proveni ăposturile publice - în momentul adop
ărăsi adăpostul;
d) înregistrarea în Registrul de Eviden ă a Câinilor cu Stăpân a câinilor

identifica ă odată cu microciparea
ănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul operatorilor Registrului de

Eviden ă a Câinilor cu Stăpân (cabinete veterinare), respectiv în maxim 5 zile
de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul
proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă
înregistrarea în RECS.

Câinii identifica ării în vigoare a acestui act normativ cu
un microcip care nu corespunde standardelor ISO 11784 sau 11785, vor fi
identifica ănătate, conform
prezentelor norme.

Pentru înregistrarea câinilor, proprietarii vor prezenta medicilor veterinari,
operatori ai Registrului de Eviden ă al Câinilor fără Stăpân, documentele

ă cu
microcip aprobat de Autoritatea Na ă Sanitară Veterinară

ă
practică, operator al Registrului de Eviden ă al Câinilor fără Stăpân, în termen
de 7 zile de la producerea lor, evenimentele referitoare la animal: vânzare,
cumpărare, pierdere, dispari

şi înregistrarea
câinilor cu st

şi
identifica şi înregistra câinii şi modul de func şi de gestionare a
Registrului de Eviden

şi înregistrarea fiec şi a evenimentelor din
via
şi scoaterea din eviden

şi operatorilor Registrului de
Eviden

şi de carnetul de s şi
înregistrarea animalului în Registrul de Eviden
şi ac

şi se înregistreaz

şi în orice caz
înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spa

şi cel mai târziu înaintea vaccin

şi eliberarea carnetului de
s

şi se vor emite noi carnete de s

şi
informa şi vor solicita identificarea electronic

şi pentru
Siguran

ţionat sunt prev
ţionare

ţ
ţile prin care se realizeaz

ţa acestuia, a proprietarului animalului, înregistrarea informaţiilor veterinare
ţ ţii;

înregistrarea utilizatorilor, identificatorilor
ţ

ţiţi
de proprietari

ţ
ţiunilor sanitare veterinare efectuate.

Câinii se identific
ţi cu proprietar - în termen de maxim 90 de zile de la

f
ţii publice a acestora;

b) câinii adulţi cu proprietar - pân
ţii publice a

acestora
ţi din ad ţiei, înainte de

a p
ţ

ţi se realizeaz

ţ

ţi înainte de data intr

ţi, înregistraţi

ţ
ţiile de identificare necesare

ţional
ţaAlimentelor.

Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica medicului veterinar de liber
ţ

ţie, furt, donaţie, moart

�

�

.

e.

Schema de garantare
pentru agricultur@

Ministrul Agriculturii ării Rurale a
aprobat în data de 10 ianuarie 2014 nivelul
primei unice de garantare ce se va practica în
anul 2014 în cadrul schemei de garantare
pentru agricultură.

Astfel, acesta va fi de 1, 25% pe an pentru
beneficiarii garan

ă, atât
pentru garan

ăsurile
121 - ”Modernizarea exploata

ăugate a produselor
agricole ă de
prevederile art. 36 din Tratatul instituind
Comunitatea Europeană.

Decizia a fost luată în urma propunerii
venite din partea Fondului de Garantare a
Creditului Rural, în vederea creării condi

ă avantaje

ă de
gestionarul fondului de garantare reprezintă o
primă unică a cărei valoare se stabile

ă prin ordin al ministrului Agriculturii
ării Rurale.

Men ăm că, pentru anii 2012

ăsurii 121

şi Dezvolt

şi pentru cele acordate în
cursul anului 2014.

Acesta se va aplica pentru m
şi

123 - ”Creşterea valorii ad
şi silvice”, pentru partea acoperit

şi prin
diminuarea costurilor suportate de beneficiari
cu efecte favorabile în implementarea proiecte
lor şi creşterea absorb

şte anual
la propunerea gestionarului fondului de
garantare, luând în considerare condi
şi se aprob
şi Dezvolt

şi 2013,
nivelul primelor de garantare practicate de
FGCR pentru garan

şi 123 a fost de 1,25% pe an.

ţiilor acordate de fondul de
garantare al Creditului Rural IFN SA, pe
schema de garantare pentru agricultur

ţiile existente în sold la 31
decembrie 2013, cât

ţiilor agricole”

ţiilor
necesare pentru continuarea schemelor de
garantare. Practicarea unei prime de garantare
unice de 1,25% pe an prezint

ţiei fondurilor europene.
Prima de garantare perceput

ţiile pieţei

ţion

ţiile acordate beneficiarilor
M

-

-

Informare de pres , , 13
ianuarie 2014

ă Ministerul Agriculturii

Autoritatea Na]ional@ pentru
Restituirea Propriet@]ilor a
început emiterea primelor

titluri de plat@
În conformitate cu prevederile Legii nr.

165/2013, Autoritatea Na ă pentru
Restituirea Proprietă

ă
pentru beneficiarii dosarelor de despăgubire
solu

ă a activită

ă.
Având în vedere legisla

ărul
dosarului de op

ă se emite pe
numele mai multor persoane, titlul în original
se remite uneia dintre acestea, urmând ca
celelalte persoane să primească în ări în
care este men
ăreia i s-a transmis titlul în original.

Titlurile de plată, în cupoane speciale, se
transmit de A.N.R.P. atât beneficiarilor, cât

ă
ătre

Ministerul Finan

ărui beneficiar o
în ăzute în
titlul de plată. Beneficiarii se vor prezenta la
unită

ă

ă a sumelor de bani reprezentând
despăgubiri în dosarele aprobate înainte de
intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013.

ţional
ţilor a emis, în data de 10

ianuarie 2014, primele 50 de titluri de plat

ţionate.
Din dorinţa de a continua politica de

comunicare transparent ţii A.N.R.P.

ţiunea "Relaţii cu publicul") lista persoa
nelor pentru care s-au emis titluri de plat

ţia privind protecţia
datelor personale, datele publicate se vor
limita la numele persoanei

ţiune.
În cazul în care titlul de plat

ţ
ţionat

ţelor Publice. Pl ţile
aferente titlurilor se vor face de c

ţelor Publice în termen de
maxim 175 de zile de la primirea acestora.
M.F.P. va comunica fiec

ţare privind virarea sumei prev

ţile CEC Bank

ţile CEC sunt enumerate în Ordinul
ministrului de Finanţe privind procedura de
plat

şi cunoscând interesul beneficiarilor legilor
restituirii, Autoritatea va publica periodic (la
sec

şi num

ştiin
şi numele persoanei

c

şi
Ministerului Finan

ştiin

şi vor solicita retragerea în
numerar/ virament a sumelor consemnate.

Actele cu care se vor prezenta beneficiarii
la unit

-

| 16 - 22 Ianuarie 2014 | PRISMA

Premierul Victor Ponta a declarat, la sfârşitul şedin

şi a referendumului pentru
revizuirea Constitu

şi
alegeri pentru Parlamentul European şi referendum pentru
modificarea Constitu şi conform legilor
adoptate şi normelor europene", a mai declarat premierul.

La începutul s şedin
şi referendumul privind

Constitu

ţei de guvern
din 15 ianuarie, c

ţiei având ca temei legal OUG 103 adoptat

ţiei în cele mai bune condiţii

ţii USL prezentau decizia
politic

ţia, în 24-25 mai.

ă executivul va elabora procedurile pentru
organizarea alegerilor europarlamentare

ă în 2009
de Guvernul Emil Boc.

"Guvernul va pregăti din punct de vedere logistic, procedural, tot
ceea ce este necesar pentru ca pe 24-25 mai să putem să avem

ăptămânii, co-pre
ă de organizare a alegerilor pentru PE

Preşedintele României, domnul Traian Băsescu,
se va întâlni joi, 16 ianuarie a.c., la Bruxelles (Regatul
Belgiei), cu pre

ă Administra
ă. Întâlnirea are loc la solicitarea domnului

pre ăsescu.
Potrivit sursei citate, pe agenda discu

ă

ă, aderarea României la spa

şedintele Consiliului European, domnul
Herman van Rompuy, anun

şedinte Traian B

şi priorit

şi dezvoltarea Coridorului sudic de
alimentare cu gaze naturale a pie

ţ ţia
Prezidenţial

ţiilor se vor
afla subiecte de interes comun, precum ţile
României în interiorul Uniunii Europene în cursul anului
2014, printre care asocierea Republicii Moldova la
Uniunea European ţiul
Schengen

ţei europene.

Producătorii care de
ării ale popula

ătoare de lapte, pot livra laptele crud
către centrele de colectare lapte sau direct către
unită ăsura anun ă
de Autoritatea Na ă Sanitar-Veterinară

ă cu finalizarea perioadei de
tranzi ătă

ă ătorii
care vând lapte crud direct către popula

ă de ă fi ănătate a
animalelor, completate de medicii veterinari din
localită ă
care să ateste conformitatea produsului.

ţin exploataţii mici
(gospod ţiei), sau ferme de vaci
produc

ţile de procesare lapte. M ţat
ţional

ţa Alimentelor a intrat in vigoare
la 1 ianuarie, odat

ţie acordate României pentru îmbun ţi-
rea calit ţii laptelui crud. În schimb, produc

ţie, în
pieţe, trebuie s ţin

ţile de origine,

şi
pentru Siguran

şe de s

şi un buletin de analiz
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Cu un an în urmă, Fran ă
militară pentru alungarea rebelilor

ă
franceză este considerată, în general, ca fiind de
succes, atât în Paris cât

ămâne polarizat, în sărăcie

ţa a lansat o ofensiv
ţilor

islami ţia militar

ţie.

şi militan
şti din . Interven

şi în capitala Bamako.
Dar Mali r şi corup

nordul Mali

Secretarul de stat John Kerry s-a întâlnit cu
omologul său de la Vatican pentru a discuta despre

, sărăcie

ă func

procesul de pace din Orientul Mijlociu
şi probleme umanitare. Kerry este primul secretar
de stat romano-catolic de la Edmund Muskie, care
a deţinut aceast ţie în perioada 1980-1981.

Misiunea EULEX din va primi un nou mandat în iunieKosovo
şi va continua investigarea crimelor de r şi a crimei
organizate, potrivit Tanjug care citeaz

ăzboi
ă surse UE de la Bruxelles.

ările membre ale UE ar trebui să decidă cu privire la viitorul
mandatului EULEX în cooperare cu Serviciul European de
Ac ă, până la expirarea actualului mandat, în iunie.

Ţ

ţiune Extern

� �

� �

�

�

�

�

�

ţia pre ţinuţi la închisoarea
Guantanamo Bay, pe 11 ianuarie 2002 ţia între cele dou ţ zând

, e R ţiile nucleare de la limitele centralei Fukushima au ajuns la de 8 ori valorile de
siguranţ Şeful armatei din Egipt, generalul Abdel Fattah al-Sisi, a declarat că va candida la
preşedinţie dacă poporul i-o cere şi armata îi oferă sprijinul

Ariel Sharon (1928-2014), fost premier Serbia a recunoscut "de
facto" Kosovo ca urmare a unui acord de gestionare a frontierelor semnat anul trecut, a declarat prim-ministrul kosovar Hashim Thaci, la prima adunare parlamentar

Iranul s-a angajat s Premierul Ungariei, Viktor
Orban, a efectuat o vizit S-au împlinit doisprezece ani de la sosirea primilor de

Statele Unite
adia

şi figur

şedintelui rus Vladimir Putin
şi Cuba au reluat negocierile privind migra

şi 1995

ă importantă în politica din Israel, a murit sâmbătă, 11 ianuarie, după ce a stat în comă opt ani
ă din

2014 ă înceapă eliminarea unora dintre stocurile de uraniu la 20 ianuarie, potrivit unui comunicat emis de Casa Albă
ă la Moscova, la invita

ă ări, acestea vi punerea în aplicare a acordurilor
din 1994 potrivit unui comunicat al Departamentul de Stat al Statelor Unit

ă guvernamentale, potrivit Tokyo Electric Power Company (TEPCO)

Administra ă extinde durata de
via ă a Sta ă
în 2024 - patru ani în plus fa ă de termenul limită existent.
Acest lucru înseamnă că lucrul la bordul laboratorului
orbital va continua, cel pu ă un deceniu.

Decizia amână ziua în care laboratorul spa

ă cu alte ări.
Sta ă Interna ă ar putea fi una dintre cele

mai mari realizări tehnologice ale noastre, ca rasă umană.
Nu numai că este o colaborare între 15 ări, dar mai mult de
70 de ări au participat la activită

ă, administratorul
asociat pentru Direc ă

ă-
ă orizonturile de planificare

ă ă ă la
"investi

ă vedem o mul
ământ, cum ar fi

produsele farmaceutice, de prelucrare a materialelor,

precum ările climatice, iar
faptul că va opera până cel pu ă
mai largă de cercetări pe ISS", a spus el. "Acest lucru
schimbă, de asemenea, perspectiva pentru furnizorii
comerciali, sectorul comercial având acum o pia ă mai
mare pentru transportul de marfă

ă recentă a modulelor
ă sta ă în 2028

ă această nouă extensie permite
ca opera ă fie luate în considerare până în 2030.

NASA are în prezent contracte atât cu SpaceX cât
ă la ISS.

Contractele actuale expiră în 2016, dar se a ă să fie
extinse în viitor. Alte companii private, printre care Boeing,
Sierra Nevada

ă pe sta

ţia Obama a anunţat c
ţ ţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) cel puţin pân

ţ

ţin pentru înc
ţial trebuie

scufundat în Oceanul Pacific. Dar mai este nevoie de
aprobarea Congresului, care are ultimul cuvânt asupra
bugetului NASA. SUA cheltuie

ţinerea staţiei
spaţiale, împreun ţ

ţia Spaţial ţional

ţ
ţ ţi care au loc la bordul

laboratoarele sale.
Vorbind în timpul unui briefing de pres

ţia Misiune Explorare Uman
ţiuni NASA, Bill Gerstenmaier, a declarat ca

prelungirea duratei de funcţionare va permite NASA s

ţ ţile comerciale se uit
ţii" în viitorul ISS.

"Începem s ţime de beneficii ţifice pe
ISS, care au multe aplicaţii aici, pe P

ţin în 2024 deschide o gam

ţ
ţiu

pentru NASA".
O analiz

ţia ar putea dura pân

ţiunile s

ţiale pentru a transporta oameni ţie.
Staţia Spaţială Internaţională este o staţie spaţială

mare care se află pe orbită joasă, între 330 şi 435 kilometri
deasupra Pământului, cu spaţiu de viaţă pentru şase
membri ai echipajului, laboratoare şi generatoare solare
pentru electricitate.

Programul a demarat în 1993 ca un efort comun între
Statele Unite, Rusia, Europa, Japonia şi Canada.
Construcţia a început în 1998 şi primii membri ai
echipajului au ajuns pe ea în noiembrie 2000. De atunci,

staţia spaţială a fost ocupată continuu de echipaje care
stau de obicei patru-şase luni, prin rotaţie. Staţia a fost în
cele din urmă finalizată în 2011.

SUA, Rusia, Europa şi Japonia au trimis nave spaţiale
până la staţie. În 2011, NASA a încheiat programul
navetelor spaţiale, ceea ce înseamnă că, în prezent,
singura modalitate pentru membrii echipajului de a ajunge
pe staţie este prin intermediul navei spaţiale Soyuz. Până
în prezent, Staţia Spaţială Internaţională a costat 160
miliarde dolari, cu Statele Unite oferind cea mai mare parte
a banilor, aproape 100 miliarde dolari (deşi aceasta
depinde de modul în care este inclus preţul programului
navetei spaţiale).

şte în prezent aproximativ 3
miliarde de dolari pe an pentru a ajuta la men

şi
Opera

şi
extind şi se va schimba modul
în care oamenii de ştiin şi societ

ştiin

şi echipamente privind schimb

şi echipaje în spa

şi echipamentelor ISS a
asigura c şi
Gerstenmaier a declarat c

şi cu
Orbital Sciences Corp pentru transportul de marf

şteapt

şi Blue Origin, au în curs de dezvoltare nave
spa şi marf

ISS î ă în 2024şi va continua misiunea pân

Comisia Europeană a publicat un ghid
practic referitor la „testul privind re

ă” prin care să ajute statele membre
să aplice normele UE în materie de
coordonare a sistemelor de securitate socială
pentru cetă

ă mai multă
claritate în privin

ă” realizat de UE
ă de către

autorită

ă conceptele separate de
„re ă obi ă” ă”
sau „ ăzute în
dreptul UE, sunt necesare pentru a stabili
care stat membru este responsabil de plata
presta ări sociale cetă

ă dintr-un stat membru în altul. În
temeiul dreptului UE, poate exista numai un
singur loc de re ă obi ă

ări sociale
bazate pe locul de re ă.

Angaja ătorii care desfă ă o
activitate independentă au dreptul să
beneficieze de sistemul de securitate socială
din ă, iar persoanele
inactive (de exemplu, pensionarii, studen

ă beneficieze de acesta în statul
membru în care sunt „reziden

ă obi ă” al unei persoane este
importantă ătorii care î

ă ă activitatea în mai mult de un stat
membru.

Ghidul reaminte
ă se ă seama la stabilirea

locului de „re ă obi ă” al unei
persoane, precum

situa ă ăturile de familie
durata

ă
situa ă (în special locul

în care se desfă ă de obicei activitatea
respectivă, stabilitatea activită

ă)
exercitarea unei activită

ăte

ă
motivele mutării
inten

ă
sunt importante.

Ghidul oferă totodată exemple concrete
ări cu privire la cazurile în care poate fi

dificil de stabilit locul de re ă, cum ar fi
cazul lucrătorilor transfrontalieri, al lucrătorilor
sezonieri, al celor deta

ă un cetă
ă ă în

Portugalia, petrecându-
ă ă, locul său de

„re ă obi ă” este acum Portugalia,
chiar dacă acesta încă de ă în
Regatul Unit ături culturale

ă”
face parte dintr-un manual mai amplu menit
să ajute institu ă ă
stabilească legisla ărui stat membru în
materie de securitate socială ar trebui să se
aplice în anumite situa

ă, de asemenea, normele aplicabile
lucrătorilor deta

ă în două sau mai multe state
membre, inclusiv normele aplicabile
lucrătorilor din transporturi, în special
membrilor echipajului de zbor ă.

Publicarea ghidului practic pentru testul
privind re ă constituie una
dintre cele cinci ac

ă

ă

ătoarele săptămâni.
Ghidul modificat a fost aprobat de Comisia

administrativă pentru coordonarea sistemelor
de securitate socială la 18 decembrie 2013.
Acest organism este alcătuit din reprezentan

ă
stabilite în Regulamentul (CE) nr. 883/2004.

şedin
şnuit

şedin
şnuit şi va facilita

aplicarea acestuia în practic

şedin şnuit şi „şedere temporar
şedere”. Aceste defini

şedin şnuit şi, prin
urmare, un singur stat membru responsabil
de plata presta

şedin
şi lucr şoar

şnuit”. Stabilirea statului membru de
„reşedin şnuit

şi pentru lucr şi
desf şoar

şte criteriile specifice de
care trebuie s

şedin şnuit

şi leg
şi continuitatea prezen

şoar
şi durata

contractului de munc

şte taxe

persoana în cauz

şi sus

şi alte date dac

şi
orient

şedin

şa
şi al persoanelor inactive

extrem de mobile.
De exemplu, dac

şi se mut
şi cea mai mare parte

a timpului în aceast
şedin şnuit

şi men şi
economice cu acest stat.

Ghidul referitor la „reşedin şnuit

şi cet

şa şi persoanelor care
lucreaz

şi de cabin

şedin şnuit

şi a familiilor lor” din 25 noiembrie.
Ghidul este acum disponibil pe site-ul internet
al Comisiei Europene în limba englez şi va fi
tradus în toate limbile oficiale ale UE în
urm

şi are competen

ţa
obi

ţenii UE care s-au mutat recent în
alt stat membru. Noul ghid ofer

ţa „testului privind re ţa
obi

ţile statelor membre.
Ghidul, elaborat în colaborare cu statele

membre, clarific
ţ

ţii, prev

ţiilor de asigur ţenilor UE
care circul

ţ

ţiilor de asigur
ţ

ţii

ţara în care lucreaz
ţii)

au dreptul s
ţi în mod

obi
ţ

ţin
ţ

ţia familial
ţei sale în

statul membru în cauz
ţia locului de munc

ţii

ţi neremunerate
în cazul studenţilor, sursa veniturilor

acestora
caracterul permanent sau nu al situaţiei

locative a unei persoane
statul membru în care pl

ţiile persoanei bazate pe toate
circumstanţele ţinute de dovezi
concrete.

Pot fi luate în considerare

ţ

ţi, al studenţilor, al
pensionarilor

ţean al
Regatului Unit se pensioneaz

ţar
ţ

ţine o cas
ţine leg

ţa obi

ţiile, angajatorii ţenii s
ţia c

ţii date. Manualul
clarific

ţi

ţa obi
ţiuni anunţate în

Comunicarea privind „Libera circulaţie a
cet ţenilor

ţi
ai tuturor statelor membre ţa
de a interpreta problemele care decurg din
aplicarea normelor de securitate social

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Context

Comisia Europeană - IP/14/13, 13/01/2014

Testul privind re ăşedin şnuitţa obi

Noi reguli europene din 2014
În 2014 vor intra în vigoare legi importante

privind protec
şi protec

şeurile electrice şi brevetele
europene. Urmeaz şi reguli
privind uniunea bancar şi libera
circula

şi prin introducerea
unor reguli noi privind jurisdic şi
recunoaşterea deciziilor judec şti (din
ianuarie).

Corpul voluntar european de ajutor
umanitar şi-a încheiat faza pilot, iar în
urm şapte ani va crea oportunit

şeurilor
electrice şi electronice.

Se sfârşeşte era termometrelor şi a altor
dispozitive de m

şi restric

şi alergenii,
precum alunele sau laptele.

Alte reguli ce vor intra în vigoare în 2014
vizeaz

şi firmele de investi
şi facilita

rea libert
şi protec

ţia consumatorilor, drepturile de
proprietate intelectual ţia mediului
înconjur

ţie a muncitorilor.
Drepturile de proprietate intelectual

ţiale
ţia tribunalelor

ţi pentru
10.000 de persoane care doresc s

ţiuni umanitare în
întreaga lume.

Peste patru milioane de tineri europeni vor
putea studia în str

ţionarea
substanţelor chimice.

Informarea consumatorilor se va ameliora
odat

ţii nutriţionale, pe
carnea neprocesat

ţie pentru
instituţiile de credit ţii, ga
ranţiile de garantare a depozitelor

ţii de circulaţie a muncitorilor în UE.
Noi reguli privind tutunul ţia

datelor sunt în curs de adoptare.

ă
ător, de

ă să fie adoptate
ă a UE

ă vor fi
consolidate prin controlarea la frontieră a mai
multor încălcări poten

ătore

ătorii ă
ă lucreze

ca voluntari în opera

ăinătate cu noul program
Erasmus+, care beneficiază de un fond de 14
miliarde de euro pe perioada 2014-2020.

În februarie vor intra în vigoare reguli care
cer ca uscătoarele de rufe să fie mai
ecologice. Din noiembrie, reguli europene vor
asigura o mai bună gestionare a de

ăsurare cu mercur, prin
extinderea domeniului de aplicare a
regulamentului REACH privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea

ă cu intrarea în vigoare a noilor norme
privind etichetarea: alimentele procesate
trebuie să prezinte informa

ă trebuie să se specifice
locul de origine, iar pe etichete trebuie să se
regăsească printre ingrediente

ă mecanismul unic de rezolu

ă

-
-

parlament, REF.: 20140106STO31910

China

Noul prim-ministru din Tunisia

Pe durata a dou

ţie

ţin de dou
ţa de pace

din Elveţia

a anunţat c

ţia de ţar
ţ. Statele Unite

urmeaz ţe cifrele naţionale
pentru anul 2013, îns

ţia în primire pentru a
conduce un guvern interimar pân

ţie democratic

ţii Musulmani
pe lista grupurilor teroriste.

, redactat
ţia

Musulman ţine
pe fostul pre

(22 ianuarie), principalul
grup politic susţinut de Occident în
încercarea de a-l îndep

ţat participanţii
la summitul extraordinar din Africa
Central

ţ

ţio
nal ţa sectar

ţat un milion de oameni -
mai mult de o cincime din populaţia
ţ

ă volumul
exporturilor

ă, la peste 4.000 de
miliarde de dolari, confirmând astfel
pozi ă cu volumul cel mai
mare de comer

ă să anun
ă exporturile

ă la
alegerile din acest an, ca parte a
acordului tranzi ă.
Tunisia nu va urma exemplul
Egiptului care a pus Fra

ă
după lovitura militară din 2013. Fră

ă, gruparea care îl sus
ăturat de la

putere

ărta pe
Bashar Assad, pre

ă nu a decis dacă va participa.

ă au
demisionat, au anun

ă organizat în capitala
Ciadului. Djotodia, un lider rebel din
nordul ării, care a preluat puterea în
martie, cu ajutorul a mii de luptători, a
plecat în exil, la Benin. El a fost
acuzat de comunitatea interna

ă că nu a stopat violen ă,
care a for

ării - să- ărăsească casele.

şi importurilor sale de
anul trecut a fost evaluat, pentru
prima oar

şi
importurile americane pentru primele
11 luni ale anului au totalizat 3.400
miliarde de dolari.

şi-a luat func

şedinte înl
şi partidul islamist Egiptul

Puternic, au boicotat votul.

şedintele Siriei,
înc

şi premierul Nicolas Tian
gaye din Republica Centrafrican

şi p

ă zile, s-a
desfă

ă săptă
mâni până la conferin

şurat în Egipt referendumul
privind noua constitu

Cu mai pu

şedintele interimar Michel
Djotodia

-

Pre
-

-
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

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

039378, 0745-114932.
Vând vil

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

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

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

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

Vând fabric
ţie complet

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

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

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

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

Vând cas ţ

ţie c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

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

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

Închiriez apartament 2 camere
utilat

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

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

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

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

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

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

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

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

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

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

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

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

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

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

ă betonată 1000 mp. Pre

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

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

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

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

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

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Caraşova moar

şi

şi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudur

ş capre, 250 lei/buc;

şin

şi dam

şat

ş

ă de
cereale industrială, capacitate 800-
1000 kg/h; centrală termică pe
lemne 20 KW. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

ă
combinată. Tel. 0769-212428. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg; balo

ăr la Anina, aparat de
măsurare a glicemiei.

Vând la Anina 2 coco

ă 220/380 V, 650 lei neg;
drujbă electrică nouă cu lan

ăr ă
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc; radio Traviata cu pick-up, de
colec

ă de cusut
marca Pfaff; piese din mobilă de
tineret; paltoane din piele întoarsă,
îmblănite, culoare gri, pentru bărba

ă 44-46; tablouri în ulei;
costum popular pentru femei; go-
blen Cina cea de Taină; candelabre;
garnitură plu ă, bej cu maro;
pre

ătoare, 1500
lei. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând vacă de 6.5 ani, gestantă
luna a 9-a, 4500 lei neg; vi ă 7
săptămâni, 1200 lei. Tel. 0729-
101299. (RR)

Vând în Re ţa o mobil

ţi de paie, 0.80
lei/balot. Tel. 0255-526023. (RR)

Cump
Tel. 0255-

240157, 0761-457617. (RR)

ţul 40
cm, 600 lei neg; c ţi de mecanic

ţie, cu discuri bonus, 180 lei
neg; ax de circular, 180 lei neg. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Vând în Timi
ţap, 200 lei. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând la Anina ma

ţi
50-52

ţuri neg. Tel. 0255-240038. (RR)
Vând la Lupac mulg

ţelu

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

ţ
250 lei. Vând p

ţ 150 lei. Play Station
Portabil, card 2 giga, jocuri. Preţ 210
lei. Schimb cu telefon jocuri
originale Play Station 3, PS2, psp,
pc, x-box 360, Nintendo PS. Preţ 20
lei bucata. Tel. 0721-414951.

Vând mobilă de sufragerie din
cireş. Tel. 0720-714788.

Vând uşă parchet. Tel. 0786-
112695.

Vând vin ro
ţul de 5 lei pe litru.

Tel. 0355-419022
ţar de

sufragerie ţ

ţa mobil

ţ ţ
pentru copii cu saltea, 150 lei;
schiuri, beţe, bocanci de schi, pl

ţio-
nare, cu trei greut ţi, foarte vechi,
mare, în stare de funcţionare, 1500
lei; mas

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţie la
montaj, 350-400 lei; convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, pentru
bloc, stare foarte bun ţie la
montaj, diferite preţuri; subwoofer
100 W, 10 ie

ţa, schimb laptop pe
tablet

ţei
Shih Tzu de 2 luni. Tel. 0731-
263829. (RR)

Vând în Re ţa schiuri, 80 lei;
pereche de cizme piele culoare
neagr

ţelan pt. condimente, 12
piese; aparate defecte pt. piese:
radio casetofon, aspirator, pr

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

Vând maşin
şi la cusut piele, pre

şat, 30
lei. Tel. 0255-257476.

Vând mobil
şi birou). Vând tv color Delton

gri cu telecomand

şu, natural, de cas

şi 0752-476745.
Vând în Caransebeş col

şi o m

şi

şin

şi

şiri, surs

ş Holstein
de peste 1 an, 2000 lei. Tel. 0762-
188929. (RR)

şi

ş negru la 5
s şi t ş alb cu galben de
3 s

şi

şi hârtie
igienic

ă de cusut Singer,
poate fi folosită

ălării negre plu

ă tineret (dulap, 3
vitrine

ă. Vând tensiome-
tru nou. Vând 2 fotolii. Tel. 0721-
155683.

Vând joc Play Station 2, manete,
jocuri. Pre

ă,
oltenesc, la pre

ăsu ă, 500 lei;
rochie de mireasă, 500 lei; cărucior
de copii, 250 lei. Tel. 0756-040911.

Vând în Re ă sufrage-
rie din lemn masiv, 1200 lei; mobilă
sufragerie mai micu ă, 800 lei; pătu

ăci
de zăpadă, 50-200 lei perechea;
birou de calculator din metal, 150 lei;
ceas pendulă în stare de func

ă

ă de sufragerie extensibilă
cu 6 scaune înalte, 600 lei; ma ă
electrică de cusut în perfectă stare,
100 €; masă sufragerie cu placă de
marmură, 100 €. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând în Re
ăldură,

omologate, cu tiraj normal, pentru
case, stare foarte bună, garan

ăldură,
omologate, cu tiraj for

ă, garan

ă 220 V, tv, dvd,
senzori, microfoane, boxe încorpo-
rate, profesional, aproape nou, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Mârnic tăura

În Re
ă. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând la Câlnic tăura
ăptămâni ăura

ăptămâni, 2500 lei. Tel. 0755-
078696. (RR)

Vând sau donez la Lugoj 2 că

ă, mărimea 38, damă, 50 lei;
oglindă pentru hol, 1400x300, 50 lei;
suport inox pentru perie

ă, 30 lei; covor persan rotund,
50 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; canapea în stare foarte
bună, cumpărată din magazin,
aproape nouă, 600 lei; baterie nouă
din inox pt. chiuvetă, în cutie, 80 lei;
serviciu por

ăjitor
pâine; încărcătoare telefon, 5-10 lei/
buc; pre

,Anunturi ,Anunturi
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Vând în Re ă dormitor,
stil vechi, 450 lei; sobă de încălzit
nouă, 420 lei; 50 l vin produc

ă, recent achizi

ă, 350 lei; 10 buc. display
laptop de 15.4, 150 lei/buc; tv lcd cu
display spart, 200 lei; pereche boxe
mari de 350 W, 400 lei; tv color cu
video încorporat, diagonala 37, gri
metalizat, 140 lei; DDR1 de 1GB, 80
lei. Tel. 0765-577197. (RR)

Vând în comuna Prigor convec-
tor electric nou, sigilat, în garan

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

Vând în Caransebe

ă, 100 lei; ma ă electrică de
cusut, 200 lei; cuptor electric pentru
pizza, 150 lei neg; 2 dvd, 100
lei/buc. Tel. 0724-488224, 0761-
131883. (RR)

Vând la Cornereva iapă, 6000
lei. Tel. 0767-902440. (RR)

Vând un cojoc tip Oră
ăr ământ,

ro

ă de
măcinat pe 2 pale ă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735-
038603. (RR)

ă, 3
ani vechime. Pre

şi

şi
şi tv color, ambele din

genera

şi

şin

ş pat de
dormitor cu saltea, nou, 165x205, cu
sertar jos, 800 lei neg; covor mare,
350x250, 200 lei neg; tv în stare
bun şin

ştie de
femei, c

Vând calculator, stare f. bun

ţa mobil

ţie
proprie, 4 lei/kg; motor electric de
1.8, 200 lei. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Re ţa 2 calorifere
electrice

ţia nou ţionate
din magazinele de specialitate. Tel.
0355-426552. (RR)

Vând la Ghilad porc de carne
140 kg, 9 lei/kg. Tel. 0752-260607.

Vând în Re ţa calculator P4 cu
monitor lcd, 400 lei; monitor lcd de
19, 150 lei; laptop Asus, recent adus
din Elveţia, 450 lei; tub de bass pt.
ma

ţie,
100 lei; telefon LG A290, Triple SIM,
250 lei neg. Tel. 0762-378703,
0748-486003, 0737-835945. (RR)

Vând la Butin 50 de capre, 300
lei/buc neg; triticale, 0.80 lei/kg;
baloţi de paie, 5 lei/buc; 30 oi
b

ţi vechi, oale de p
ţi de lemn. Tel. 0255-232955,

0355-882631. (RR)
Vând la Vârciorova moar

ţi, 150 € neg; org

ţ negociabil. Tel.
0744-627916.

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,40

3,20

3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22

lei

4,44
4,42
4,40

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

4,38
4,36

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 1516 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

16 Dec. 2013 - 15 Ianuarie 201416 Dec. 2013 - 15 Ianuarie 2014

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-221 529,. mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ţa, str.
Clo

ţa, str.
Cantonului, F.N., conform H.C.L. nr. 149/20.12.2013.

Vânzarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33401
ORAVITA, nr. cadastral 33401 cu S = 2.092 mp situat în Oraviţa, str.
Cantonului F.N., conform H.C.L. nr. 150/20.12.2013.

Vânzarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33287
ORAVITA nr. cadastral 33287 cu S = 1.366 mp situat în Oraviţa, str.
VasileAlecsandri, F.N., conform H.C.L. nr. 151/20.12.2013.

Vânzarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33342
ORAVITA nr. cadastral 33342 cu S = 1.184 mp situat în Oraviţa, str.
VasileAlecsandri, F.N., conform H.C.L. nr. 152/20.12.2013.

Vânzarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33413
ORAVITA nr. cadastral 33413 cu S = 4.135 mp situat în Oraviţa, str.
Cantonului F.N., conform H.C.L. nr. 153/20.12.2013.

Vânzarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33512
ORAVITA nr. cadastral 33512 cu S = 3.820 mp situat în Oraviţa -
Dealul Rapii, conform H.C.L. nr. 148/20.12.2013.

Concesionarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 33452
ORAVITA, nr. cadastral 33452 cu S = 50 mp situat în Oraviţa, str.
Prieteniei, F.N., conform H.C.L. nr. 119/30.09.2013.

Concesionarea a dou

ţiului comercial situat în Oraviţa, str. 1
Decembrie 1918, nr. 43 înscris în C.F. nr. 33450 ORAVITA, nr. top
36/b/1 Oraviţa Montan

ţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 20.02.2014.

Licitaţia public
ţa, cu repetare în fiecare vineri pân

ţa.

ă
licita ă deschisă cu strigare pentru:

Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 33377
ORAVITA, nr. cadastral 33377 cu S = 542 mp situat în Oravi

ă loturi de teren intravilan cu S = 18 mp
pentru construire garaje în Zona Gării, înscrise în C.F. nr. 33518
ORAVITA

ă cu S = 151 mp, conform H.C.L. nr.
162/20.12.2013.

Documenta

ă va avea loc în data de 07.02.2014, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oravi ă la
adjudecare.

Ofertele se depun până în data de 06.02.2014, ora 16, la
secretariatul primăriei ora

1.

şca, F.N. conform H.C.L. nr. 147/20.12.2013.
Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 33412

ORAVITA, nr. cadastral 33412 cu S = 506 mp situat în Oravi

şi în C.F. nr. 33519 ORAVITA, conform H.C.L. nr.
159/20/12/2013.

Vânzarea spa

şului Oravi

2.

10.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ia nuarie

CARANSEBE

Ţ :

Ţ: 2

Ş:

Ş

asistent veterinar

: 1;

: 1;

O ELU RO U şofer autocamion/maşina de mare tonaj

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.01.2014

Vând portbagaj de Dacia. Tel.
0786-112695.

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

ţiona-
re, 1700 €; Ford Mondeo, an 2002,
recent adus din Germania, euro 4,
toate dot

ţuri foarte avanta-
joase; jante aluminiu 14, 15, 16 ţoli,
550 lei/set; jante tabl

ţa butuci roţi spate
f

ţie mecanic

ţie
capital

ţionare, 1500 lei.
Tel. 0762-188929. (RR)

Vând la Mârnic tractor universal
Fiat de 55 CP, cabin ţie,
stare perfect ţionare, bonus
plug

ţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, alb, motor 1.8
diesel, faruri, volanul

ţ

ţie la
Fiat 445, 200 lei neg. Tel. 0255-
240157, 0761-457617. (RR)

Vând la Anina c ţi de mecanic

Tel. 0255-240157, 0761-
457617. (RR)

Vând la Lugoj remorc

Vând la Re

ă în 2015, asigurare 2015, toate
dotările, perfectă stare de func

ările, 1700 €; dezmembrez
Renault Twingo an 2001, piesele
foarte bune, pre

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

Vând în Re
ără ABS pentru Opel Astra; motor
de ventilator pentru radiator apă

ă direc ă pentru
Opel, Vw

ă, repara
ă, 1000 € neg; semănătoare

de cartofi pe 2 rânduri, în stare
foarte bună de func

ă, servodirec
ă de func

ă, 5500 €. Tel. 0726-
145928. (RR)

Vând la Cara ă
semănat cartofi; greblă întors fân;
p ră

ă la tractor; plug cu 3
brazde; dezmembrez Peugeot 309;
cauciucuri cu jantă Peugeot 309
pentru iarnă, 155x80x13 90Q,
165x70x13 79T. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând în Re

ă, înmatriculat în 2010 în
România, acte la zi, taxa nerecu-
perată, 1000 €; Matiz, 1000 €. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând la Soceni căru ă pentru 2
cai mari, poate fi tractată de tractor,
1500 lei. Tel. 0720-608347. (RR)

Vând la Anina pistoane plus
biele pentru U550, 200 lei neg;
aparate de bord pentru Fiat 445, 5
lei/buc; set motor U650, 400 lei neg;
pompă hidraulică pentru direc

ăr ă
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc.

ă monoax
pentru tractor; despuietoare
porumb. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Mârnicu Mare tractor de
650, remorcă, plug disc, 22.000 lei
neg. Tel. 0730-973439. (RR)

şi

şi var

şi

şi
caset

şi Ford, 150 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând la Mârnic Aro 244, radiat,
motor 55 CP în 4 pistoane, de
Braşov, stare foarte bun

şi remorc

şova maşin

ş i toa re ; t rac to r Massey
Ferguson de 42 CP; cositoare care
se adapteaz

şi

şi scaunul
şoferului reglabile, închidere
centralizat

Vând combin

.

Vând motociclet

ă grâu Class, zona
Grădinari - Oravi

ă Honda CBR
de 125 cmc, din 2005, 22.000 km.
Tel. 0729-960060

ăr la Grădinari o cositoare
cu tamburi de 165; cumpăr cauciuc
cu jantă plin, 600x16. Tel. 0743-
508299. (RR)

Vând în Timi

ă, 3000 € sau schimb cu
oi. Tel. 0748-522051. (RR)

Vând în Re

ă, an 2004, adus
recent ă, înmatri-
culat, stare foarte bună, 3950 € neg.
Tel. 0727-245233, 0770-307812 (rr)

ţa. Tel. 0742-
383969

Vând Matiz, în stare de
funcţionare, preţ informativ 800 €
negociabil. Tel. 0745-818668.

Cump

ţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marf

ţar

ş Ford Transit an
2002, înmatriculat în 2008 în Româ-
nia, de marf

şi

şi necirculat în

Vând 2 camere cămin, centrală
proprie, izola

ă, geamuri
ă metalică,

podele laminate, gresie, faian ă,
foarte bine puse la punct, sunt pe
mijloc, nu pe col

ă cu 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, încălzire
centrală proprie, geamuri termopan,
izola

ă în
Dognecea, 2 camere, bucătărie,
baie cu vană, canalizare proprie,
teracotă, gresie, faian ă, u ă
metalică; cu garsonieră cu balcon.
Pre

ă, 2 camere,
izolată interior-exterior, climă,
centrală, baie cu vană, gresie,
faian ă, podele laminate, u

ă metalică foarte bine între ă.
Merită văzută. Pre

ăsu ă, cu
etaj, parter, subsol, 5 camere, 2 băi,
centrală termică, curte, izolat termic,
termopane, alte îmbunătă

ămin, îmbună-
tă

ălzire, etc. Liber. Ocupa-
bil imediat. Tel. 0727- 045017.

Vând apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, în Govândari.
Tel. 0756-198913, 0255-222550.

Vând garsonieră în Re

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, hol mare,
bucătărie, baie, terasă mare aco-
perită, gaz, apă curentă, centrală
termică, multe anexe, singur în
curte, grădină, garaj, Re ă
văzută. Tel. 0752-951705.

ţie interior-exterior,
baie cu van

ţ

ţ, 11.500 € neg. Tel.
0770-473621.

Vând apartament cu 2 camere.
Preţ negociabil. Tel. 0726-225083.

Vând cas

ţie, magazie de alimente în
curte. Preţ negociabil 15.000 €. Tel.
0722-705675.

Schimb sau vând urgent cas

ţ

ţ 18 000 €. Tel. 0255-236325.
Vând garsonier

ţ

ţinut
ţ 11.500 €,

negociabil. Tel. 0770-473621.
Vând apartament la c ţ

ţiri. Tel.
0745-481773.

Vând 2 camere c
ţite, zona Intim, termopane,

gresie, înc

ţa. Tel.
0748-406496.

Vând cas

ţa. Merit

şi uşi
interioare termopan, uş

ş

şi interior
termopane, geamuri termopane,
uş

şi

şi

Vând în Caransebe
ă,

par

ş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

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

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, casa în formă de U cu 2
coridoare, grajduri, hambare,
grădină mare cu 60 de pomi fructiferi
pe rod, betonieră la casă cazan de

ă, moară de măcinat cereale,
15.000 €. Tel. 0731-306659, 0721-
157588. (RR)

Vând în Re ă,
3 parcele de teren pentru construc

ă curentă, 4 €/mp neg. Tel. 0727-
245233, 0770-307812. (RR)

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

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

Vând garsonieră în Re
ă, lângă pia ă, la parter,

îmbunătă ă, termopan, laminate,
u

ă alcătuită din
dormitor, bucătărie, baie

ă, pere

ă, zona
Poli

ătă

ă 3 camere, mobilată, intrare
separată, curte, magazie mare,
grădină, 25.000 € neg. Tel. 0742-
238227. (RR)

Vând în Re

ăi, 2 balcoane, bucătărie
mare, mini-bucătărie, centrală pro-
prie, gresie ă în băi, 28.500 €
neg. Tel. 0734-577180. (RR)

Vând în Gârli ă situată în
centrul satului, spre Oravi

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

ă, grădină pe teren
drept, 30.000 € neg. Tel. 0721-
858721. (RR)

Vând în Re
ătă

ătărie,
baie, balcon, termopane, gresie,
faian ă, podele, etaj 3/4, 20.000 €
neg; apartament 3 camere confort 1,
etaj 1/4, dotat cu tot ce-i nou

ărmii, apartament 3 camere,
balcon, 80 mp, etaj 4, 35.000 € neg.
Tel. 0740-204828, 0762-588832 (rr)

şi buc

şi şi zona limitrof

şteie cu
ap

şi

şile
schimbate, renovat recent, 33.000 €
neg. Tel. 0756-198913. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi schimbate, 6000 € neg. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând în Reşi

şi
şului, garsonier

şi hol,
recent renovat

şi

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0770-546592. (RR)

Vând în Reşi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
decomandat, 100 mp utili, etaj 2/3,
cu 2 b

şi faian

şte cas

şi 2 corpuri sunt case,
suprafa

şi

şi modern, buc

şi
modern, 30.000 € neg. Tel. 0770-
479181. (RR)

Vând în Caransebeş, zona
caz

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

ţa
ţii

pensiuni, cabane sau hele

Vând în Re ţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3
camere decomandate, gresie, fa-
ianţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţa,
Lunc ţa mic

ţit

ţa apartament 4
camere, 106 mp, complet renovat.
Tel. 0724-375599. (RR)

Vând în Re ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţi interiori izo-
laţi, podele laminate, etaj 1, 11.500 €
neg. Tel. 0732-603739. (RR)

Vând în Re ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.300 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa, Dealul Crucii,
cas

ţa, str.

ţa, str.

ţ

ţa, cu 3
corpuri din care 1 corp este bar-
magazin

ţ
ţ ţi, 2 pivniţe

mari, fântân

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

ţ

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angaj

Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

ăm tâmplar. CV-urile se
pot depune pe office@rintal.ro Tel.
0255-210952.

Caut îngrijitoare pentru persoa-
nă cu handicap locomotor. Se oferă
salariu de 700 lei, masă, cazare

ă dacă este nevoie.
Tel. 0740-619914.

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

Caut loc de muncă în Govân-
dari, îngrijesc copii sau bătrâni; fac
cură

ări auto în Re

ă, pachete, etc.,
cu camionetă cu prelată podea
6m/2,2m/2,4m intern

ă intern

ări interioare exte-
rioare rigips gresie faian ă podele
laminate tencuieli zidării gleturi
zugrăveli izola

şi
carte de munc

şcoal

şi
ş -Sever in , România ş i

Interna

şi interna

şi
interna

şi
montaj. Pre

ţ

ţenie la firme. Tel. 0786-
483218, 0747-468797, 0355-
415185. (RR)

Efectuez tract ţa,
Cara

ţional. Tel. 0741-631795.
Transport mobil

ţio-
nal. Tel. 0755-541158.

Transport marf
ţional. Tel. 0745-274929.

Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Execut lucr
ţ

ţii polistiren. Tel.
0743-426849, 0734-591973.

Sap fântâni tradi

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

ă (bucătării,
dormitoare

ţional în zona
de munte. Tel. 0755-776028.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

Montez mobil
şi sufragerii). Tel. 0758-

520890.

Cetă

ăsătorie. Despre mine: am loc de
muncă stabil, autoturism ă.
Sunt indulgent ător. Mai
multe vom descoperi împreună.
Par teneru l t rebu ie să aibă
cuno ă germană pentru
conversa ă fie disponibil de a
locui pe termen lung în Germania.
Vă rog să trimite ă
descriere, poza ăr de telefon
la theleeno84@gmail.com. Rog

ărbat, 51 ani, 1,75 m, fără
obliga ă doamnă,
maxim 50 de ani, pentru prietenie,
eventual căsătorie. 0725-348218.

Domn văduv, 62 ani, 1,78 m, 80
kg, cu un copil de 22 de ani, casă la

ă ără vicii, doresc să
cunosc o doamnă de aceea

ă, care vrea să locuiască la
ă. Tel. 0755-547082.

ţean german caut partener
între 45-53 ani pentru relaţie sau
c

ţeleg

ţe de limb
ţie

ţi un mail cu o scurt

ţii, doresc cuno ţ

ţar

ţar

şi cas
şi în

ştin
şi s

şi num
şi

ofer seriozitate. Tel. 0049 3601
855040

B
ştin

şi serviciu, f
şi

vârst

Matrimoniale
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Vând combină fr igor i f ică
Zanussi, cu 3 sertare pentru
congelator

ăcate în stofă, cu
ladă de lenjerie jos. Pre

ă, la pre
ă de scos cartofi arici cu

10 elice la pre

ă.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.

Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mure

ămpi de
radio. Tel. 0737-575779, 0741-
633690.

Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio ă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741-
633690.

Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane ă de protec

ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips cu diagonala de 71
cm, cu telecomandă. Vând tv color
Beko stereo, diagonala 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.

şi multe alte cuve etc.
699 lei. Tel. 0728-813340.

şi mai
vând maşin

ş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru televizoa
re, calculatoare de satelit şi l

şi caset

şi casc

Vând 2 canapele extensibile,
retapiţate, îmbr

ţ 350 lei/buc.
neg.. Asigur transport, montaj,
service. Tel. 0747-478023.

Vând plug cu trei brazde pentru
tractor 445, brazde mici, plug de
fabric ţul de 1.200 lei

ţul de 1.750 lei. Tel.
0764-007606.

Vând pui de carne, greutate
500-550 grame, preţ 5 lei/buc. Tel.
0745-519367.

ţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

-

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Dori

şi cu o dobând
ştept

şi

ţi s ţi econo-
miile într-un sistem financiar
sigur

ţa.
Tel. 0742-383969.

ă vă investi

ă de 7% pe
an, vă a ăm la CAR
Solidaritatea, Bloc 800, Re

Casa de Ajutor Reciproc
CAR Solidaritatea, organizează
în data de 25.01.2014, orele 19,
la Restaurantul Capitol (Govân-
dari), Balul Seniorilor. Sunt
aşteptate persoane din toate
categoriile sociale. Tel. 0742-
383969.

Vând în Re
ă în garaj,

2200 € neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Re ă

pentru tractor, cu o singură axă,
nouă, 600 € neg; cadru disc nou, cu
ro

ăr ma

ă la un pre

ă. Tel. 0735-996853.

şi

şi

şini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Vând cauciucuri cu jante pentru
Ford, de iarn
şi casetofon cu mp3. Nu ezita, super
ofert

ţa Matiz, an 2006,
10.000 km rulaţi, ţinut

ţa semiremorc

ţi, 600 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Vârciorova Dacia 1310,

300 € neg. Tel. 0735-038603. (RR)
Cump

ţ convenabil
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