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Editorial Dan Popoviciu Fără titlu

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Executarea sancţiunilor
privative de libertate

O profeţie. Cine are dreptate

În urma garan ătre Guvernul României pentru
finan ă si internă privind reabilitarea Sta

ă, s-a aprobat un program pentru modernizarea acestora în
principalele ora ă, urmărindu-se cre ă

ălătorilor.
Acest proiect include si modernizarea sta

ările începând la data de 30.05.2012, iar durata de execu
ă până în mai 2014.

Beneficiarul investiţiei este ”Compania Naţională Căi Ferate CFR
SA”, iar documentaţia tehnică necesară demarării acestor lucrări a fost
întocmită de SC PROIECT CF Bucureşti SRL, Agenţia Teritorială
Timişoara. Lucrările generale prevăzute în proiect pentru Staţia CF
Reşiţa Sud se ridică la suma de 100.308.780 lei. Contribuţia Uniunii
Europene este de 68. 497.427 lei iar cea a Bugetului de Stat se rezumă
la valoarea de 31.811.353 lei.

Aceste lucrări de modernizare a Gării de Sud vizează consolidarea
şi amenajarea clădirii pentru călători dar şi a clădirii destinate grupului
sanitar, reamenajarea peroanelor şi trecerilor la nivel, a copertinei la
peronul de la linia 2-4, realizarea de garduri şi protecţie între linii, refa
cerea terasamentelor şi a suprastructurii, refacerea utilităţilor şi ame
najarea terenului din jurul gării cu parcare, accese auto şi spaţii verzi.

Datată anterior anului 1914 clădirea pentru călători a Staţiei CF Re
şiţa Sud se regăseşte pe lista monumentelor istorice, ceea ce presupu
ne repararea pentru aducerea la parametri normali de funcţionare prin
refacerea tuturor finisajelor în conformitate cu normele cerute pentru
monumente istorice, fără a schimba aspectul arhitectural al clădirii.

ltimul tren care a plecat din Gara Reşiţa Sud a fost trenul regal.

-
-

-
-

U

ţiilor stabilite de c
ţarea extern ţiilor de Cale

Ferat
ţii serviciilor

oferite c
ţiei CF Re ţa Sud,

lucr ţie a
acestora fiind de 24 de luni, adic

şe din tar şterea calit

şi

Elena Franţ

Am încercat să nu scriu despre tragedia ce s-a întâm-
plat luni în România. O ă membră UE ă a
cărei politicieni o fac curvăsărită de aberantele preten

ă scriu cum denume
ă am găsit o cale

de mijloc: p....me. Pentru rebusi ă va fi u
ă că mi-am salvat pudoarea. A

ă într-un
avion de pe vremea lui Dej, „conservă” pilotată de unul
dintre cei mai buni pilo ă. Merg cu conserva, pentru
că bijuteria de un milion de euro ă în hangar nu era de
nasul mojicilor. Era doar pentru salvare de vie

ă?

Fatalitatea intervine
ă aterizeze for ăsit o

statistică dar, cred că în sub cinci la sută din asemenea
cazuri to ă cu via ă. Datorită
pilotului de cinci stele.

ă de români. Nu
contează că erau medici pleca

ă fie
în avion oricare ă ări. Români afla

ă. Contează că,
imbecilii ce au cheltuit milioane de euro pentru a interveni
în asemenea situa ă de impoten ă în a
menegeria o situa ă. Institu ă, cu
directorii lor generali sau ce or mai fi, au dat chix. A fost
nevoie de oameni simpli, fără func

ă cazi din cer ă mori de frig din cauza putorilor de
marionete numite politic, nu mai este ne ă, este crimă.

Cred că, este primul exemplu, dacă nu clar dar,
categoric cu un mare impact emo

ăn
ă 1989. Tot felul de ăgari dovedi

ă locurile din administra
ă în teritoriu.Asta ne-a adus mocirla politică din

România vremurilor noastre: incompeten ă, slugărnicie
ă

ă se ferească a vorbi române ăinătate.
ă ceva. Dacă statul ăsta poli

ă localizeze măcar unul?

ţar ţar
ţii ale

insensibilor de civilizaţi pentru un moft: alinierea
politicianului român la cerinţele poporului român. Hârtia

ţi, urc

ţi din ţar
ţinut

ţi. Oare
transplantul de organe ce face? Poze prin Dominican

ţii meteo vitrege, pilotul
este nevoit s ţat. Culmea, nu am g

ţi, repet, toţi pasagerii scap ţ

ţa politicianului român faţ
ţi contra timp pentru a salva

una sau mai multe vieţi. Cu atât mai mult! Dar, puteau s
ţeni ai acestei ţ ţi

la lucru sau la plimbare, nu conteaz

ţii au dat dovad ţ
ţie de urgenţ ţiile în cauz

ţii, pentru a rezolva ca-

zul. S

ţional, în care vedem
roadele de ţatei politici de cadre a clasei politice de
dup ţi, hoţi dovediţi, cu
toţii ni ţie, de la
Guvern pân

ţ
ţie. Toate, pe spatele cet ţeanului român, care a ajuns

s
ţienesc, cum îl

numesc infractorii politici, poate asculta

şi NATO, o

şi
buna creştere nu-mi permit s şte
politicianul român, poporul român. Hai c

şti cred c şor, pentru
mine se cheam şadar, luni,
20 ianuarie, un echipaj de medici devota

şi, în condi

Şi, de aici, nebunia, nimicmicia şi
indiferen

şapte cet

şi s
şans

ş
şp

şte incapabili, ocup

şi
ho

şte prin str
Şi înc

şi localiza non stop
convorbirile telefonice, cum de nu a reuşit ca, din şapte
telefoane s

Pomeneam în această pagină despre un „profet al trecutului” care a
avansat în anii începutului un termen de 20 de ani, necesar instaurării
democraţiei autentice în ţara noastră, proaspăt ieşită de sub dictatură.
În primă instanţă, întreaga opinie publică a reacţionat oarecum
revoltată faţă de „atâta pesimism”, după minunata victorie a Revoluţiei
din Decembrie 1989 şi imaginea excelentă, creată inclusiv în
străinătate. Minunată, dar incompletă, ceea ce era mai greu de
perceput în euforia acelui moment istoric. Reputatul politolog însă,
care a avut un rol remarcabil, cu bune şi cu rele, în evoluţia societăţii
româneşti de-a lungul unei jumătăţi de veac, a cumpănit corect, realist
situaţia, dând un verdict rezonabil, care ar fi trebuit luat în seamă. Nu
discutăm acum însă omul, pe Silviu Brucan, ci raţionamentul. Nu vrem
să stârnim pasiuni politice, care de atâtea ori s-au dovedit sterile şi
păguboase, cu cât se constituie în pasiuni aprinse şi antrenează mai
degrabă perversităţi şi incompetenţă, decât abilitate şi calcul realist
(am evitat formularea „răutate şi prostie”, că poate n-o fi „corectă
politic”). Dar oare unde o fi bună pasiunea ?

Acum, după mai mult de două decenii, confruntaţi cu tot felul de
greutăţi aduse de noile conjuncturi social-politice, o mare parte a
aceleiaşi opinii publice clamează excesul de „optimism” al profeţiei.
„Avea dreptate Brucan, dar trebuia să zică 30 (50?) de ani până să
intrăm şi noi în rândul lumii”. De fapt, dacă privim bine lucrurile, şi unii şi
ceilalţi au dreptate, ca în anecdota cu Rabbi din Huşi.

Când a răspuns întrebărilor ziariştilor cu celebra lui profeţie,
bătrânul propagandist n-a precizat că socoteala anilor se referă la
„jocul efectiv”, ca la baschet sau hochei, deci se face din momentul
începerii procesului de democratizare propriu-zisă şi se suspendă de
câte ori procesul este întrerupt. Ori noi am acordat o serie de -
uri jucătorilor, lăsându-ne duşi cu preşul de serii succesive de artizani

ai menţinerii stărilor şi structurilor anterioare Revoluţiei din 1989. După
reuşita acesteia - oricât ar contesta-o pe diferite voci cei mai feluriţi
defetişti sociali - după nici câteva luni ea s-a întrerupt cu mineriade,
„proprietatea e un moft” şi „democraţie originală cu despot luminat” din
primele două mandate ale lui Ion Iliescu. Cronometrul s-a oprit, dar
fiindcă istoria nu e un simplu meci, putem estima vreo două jumătăţi de
an cumulate în intervalul până în 1996, de realizări democratice. Cu
guvernarea coaliţiei democratice CDR-USD-UDMR şi preşedinţia lui
Emil Constantinescu s-a făcut cotitura, desprinderea propriu-zisă de
trecut şi adăugăm 4 ani (cu imperfecţiuni inerente, desigur) efectivi la
termenul nostru. Restauraţia din 2000 a desfiinţat o serie de reforme
începute, sub masca unui „capitalism de cumetrie” (marca tot I. I.).
Înstăpânirea „baronilor locali” sub guvernarea Năstase cu Iliescu
preşedinte nu poate fi contabilizată la câştiguri democratice, cu toată
intrarea în NATO şi împrietenirea cu Casa Regală, care au fost
pregătite anterior. Să adăugăm totuşi încă 1 an la socoteală, căci de
ochii şi de gura Europei s-a mai făcut câte ceva.

După 2004 au mai fost recuperate din restanţe (faţă de planuri de
parcurs şi faţă de vecini), făcându-se şi progrese. Dacă adunăm astfel
încă 5-6 ani de joc efectiv, de mers înainte în istorie, totalizăm vreo 12
ani până în prezent. Procesul s-a întrerupt din nou în nefericita vară
2012, păşim pe loc deocamdată, între timp „guru de la Dămăroaia” nu
mai este, să ne facă „profeţii despre trecutul” recent şi nu ştim când
vom relua jocul. Lucrurile nu stagnează însă şi la alţii, aşa că ne va lua
valul politicii internaţionale şi poate că până prin 2020 vom mai adăuga
vreo 4 ani izbutiţi în confruntarea cu „moştenirea trecutului”. Sincope
pot surveni la oricine, bunăoară ungurii în ultima vreme, dar ei au avut
alt nivel de pornire. În fine...time-out

Modernizarea sta]iei CF Re}i]a Sud
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Municipalitatea îşi sporeşte portofoliul cu încă un proiect ce vizează
realizarea unei dezvoltări socio-economice durabile şi echilibrate a
municipiului. Astfel că, Bianca Bulgaru, şeful Serviciului de Proiecte
Europene şi Relaţii Internaţionale din subordinea Primăriei Reşiţa, a
precizat că Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră din
Timişoara a aprobat un nou proiect important pentru municipiul Reşiţa,
proiect ce va fi realizat în colaborare cu oraşul Kikinda din Serbia, un
partener implicat şi în alte proiecte comune. Este vorba despre
modernizarea sistemului de alarmare în situaţii de urgenţă, din
municipiul Reşiţa, şi a cărui valoare se ridică la un milion de euro.
Primarul Reşiţei a precizat că acest proiect a fost singurul proiect care a
luat nota maximă, 10, şi că nu este vorba doar de sistemul de alarmare
ci şi de diverse dotări necesare serviciului situaţiilor de urgenţă.

Iubitorii folclorului bănăţean au fost prezenţi sâmbătă, 18 ianuarie,
în comuna Obreja, unde s-a desfăşurat pentru al doilea an consecutiv
un festival de muzică si dansuri populare în memoria celui care a fost
doinitorul de excepţie al Banatului,Achim Nica.

Festivalul a fost organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Consiliul Judeţean Caraş-Severin
şi Primăria Obreja.

Spitalul Judeţean de Urgenţ ţa face inca un pas spre
modernizare si servicii medicale performante prin inaugurarea si
punerea în funcţiune a aparatului Computer Tomograf SOMATOM,
achiziţionat prin programul cu titlul „S

ţiativ

ă Re

ĂNĂTATE FĂRĂ FRONTIERE”,
eveniment ce va avea loc miercuri, 22 ianuarie 2014,Aceast proiect de
achizitie care face parte din Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica Serbia, o ini ă comunitară ce
dore ă stimuleze cooperarea transfrontalieră, având ca autoritate
de management Ministerul Dezvoltării Regionale

şi

şte s
şi Turismului.

Partenerii proiectului sunt Centrul de Sanatate Pozarevac si
Spitalul Judetean de Urgenta Resita. Valoare proiectului este de
2.169.360 euro, dintre care 1.272.842 euro provin de la Centrul de
Sanatate Pozarevac si 896. 518 euro sunt contributie a Spitalului
Judetean de Urgenta Resita.

Instituţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Colegiului Prefectural Cara

ţa
Cara

ş-Severin organizeaz

şedin ş-Severin, cu urm

şurat
ş-Severin, în anul 2013.

Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Caraş-Severin,
în anul 2013.

Activitatea desf şurat
ş-Severin, în anul 2013.
Diverse.

ă joi, 23
ianuarie a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la
etajul I, ătoarea
tematică:

Raport privind activitatea desfă ă de către Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Cara

ă ă de RegistrulAuto Român, Reprezentan

1.

2.

3.

4.

Multă vreme re

ă apa de la aceste surse este
potabilă.Analizele efectuate de către Direc ă-
nătate Publică indică faptul ca apa nu este potabilă la
unele dintre acestea. Conform buletinului de analize,
apa nu corespunde, fie din punct de vedere
bacteriologic, fie din punct de vedere fizico-chimic.

Astfel că re ă apă de la
izvoarele sau forajele publice din parcuri, riscă să se
îmbolnăvească, avertizează speciali

ă care au fost verificate nu se
încadrează în parametrii accepta

ă nepotabilă sunt cele de pe stră-
zile Măru, Caen, Victoriei

ă.
În aceste sens, la izvoarele si forajele nepotabile,

Primăria Re ăcu
ă oameni certa ău-

voitori, rup sau distrug aceste plăcu
ă confuzie în rândul re

ă folosească această apă dar nu au certitu-
dinea potabilită

ătre DSP C ă că apa
are parametri bacteriologici ridica

ă consum ar putea produce
multiple afec ă cum sus

ă.
Dintre toate sursele controlate, cu apă potabilă,

corespunzătoare din toate punctele de vedere, au
fost găsite: izvoarele publice de pe Aleea
Albăstrelelor, străzile Făgăra ărului

ă de pe strada Butovă

ă ce au demontat robinetele izvoarelor
pentru ca apa să nu înghe ă în timpul iernii,
autorită ă vor face un nou set de
analize, în primăvară, pentru a vedea starea apei.
Conform Legii 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”, se arată într-un
comunicat de presă.

Conducerea primăriei spune că, după aflarea
analizelor,de fiecare dată au fost amplasate plăcu

ătre Serviciul Public
„Direc

ăpezire“. Din păcate, aceste plăcu

ă montare.
În proiectul bugetului pe anul 2014 a fost

cuprinsă suma necesară efectuării de analize
periodice, următoarele probe urmând a fi prelevate
la sfâr

şi
şi fântânile forate în municipiu s-au întrebat

şi au întrebat dac

şi

ştii. Niciuna
dintre sursele de ap

şi

şi Bucegi. De asemenea,
nici apa de la forajul din zona Renk nu este potabil

şi

şi

S arat
şi con

şi nitri

şului şi M şi cele
trei surse de ap

şoarei şi forajele din Parcul
Siderurgistului şi Parcul Tricolorului, precum şi cel de
pe B-dul Muncii.

Dup

şi complet

ştiin şi fântânile publice de
pe raza municipiului Reşi

şi Repararea Patrimo-
niului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat public şi
Desz

şi, de cele mai multe ori, dispar la scurt
timp dup

şitul lunii martie.

ţenii care folosesc apa de la
izvoarele

ţia de S

ţenii care consum

ţi.
În Re ţa sunt amenajate 18 izvoare naturale.

Printre cele cu ap

ţa a montat pl ţe de avertisment, dar
se pare c ţi cu bunul simţ sau r

ţe de avertizare,
fapt ce provoac ţenilor care
doresc s

ţii sursei respective. Rezultatele
analizelor efectuate de c

ţi ţine fier,
nitraţi ţi, care dup

ţiuni digestive, dup ţin medicii.
În urma controalelor efectuate de DSP au fost

colectate probe din toate sursele publice de ap

ţ. Fântânile de
pe Calea Timi

ţe pe ţeav
ţile locale spun c

ţ

ţe
de în ţare la toate izvoarele

ţa de c
ţia pentru Întreţinerea

ţe sunt
vandalizate

Elena Franţ

Apa de la izvoarele publice din Re}i]a este potabil@ sau nu?

Anticipând şi la noi alte sincope de traseu, socotim că vom acumula
într-un final cei 20 de ani mult discutaţi cam după 2025. Mulţi dintre noi
nu-i vor apuca, dar asta nu-i problema istoriei şi nici a democraţiei. Ar fi
bine să ne preocupe ce-i de făcut până atunci.

În felul acesta se va rotunji o altă sumă, fără a-l contrazice pe Silviu
Brucan, nici pe „pesimişti”, nici pe „optimişti”. Se vor aduna aproximativ
40 de ani de la Revoluţia din 1989 până la împlinirea dezideratelor
majore ale acesteia. Nu putem să nu observăm conturarea sub ochii
noştri a arcului mitic de timp, cum a fost descris în deşert de Poporul
ales, în urma toiagului lui Moise, după eliberarea din sclavia Egiptului.
Mai mult decât o generaţie, au rătăcit în pustie, până când cei născuţi
sclavi s-au ridicat la Domnul şi Ţara făgăduinţei s-a dat în mâna unui
popor de oameni liberi. Aceia vor şti ce să facă cu libertatea. Erau de
fapt un alt popor. După cum şi noi, cei de după Revoluţie, suntem un alt
popor decât cel care a ieşit din război, dar şi decât cel de peste un ciclu
mi(s)tic. A avut dreptate „profetul” Brucan, dar şi „pesimiştii” şi
„optimiştii”. Toţi au dreptate, dar mai depinde şi de cum şi-o folosesc.

Reşiţa, ian. 2014. A. Georgescu

Sănătate fără frontiere
pentru Reşiţa

Achim Nica
comemorat în satul natal

Un nou proiect transfrontalier
aprobat pentru Reşiţa

Ş ţa Colegiului
Prefectural Cara

edin
ş-Severin

O profeţie. Cine are dreptate
(continuare )din pagina 1

CRIMINALITATEA STRADAL

ţiunile contra persoanei

Infracţiunile contra patrimoniului

ţiunile incriminate în legi speciale

ŢIONALITATEA ÎN DOMENIUL SILVIC

SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

ţie

Ă

Infrac

Infrac

INFRAC

CERCETAREA PENALĂ

Pentru prevenirea si combaterea fenomenului
infrac

ăr de 2.700
ac ărite, 17.124 controale directe,
9.487 interven ările cetă

ări la măsuri de ordine cu ocazia diferitelor
adunări publice, 10.304 activită ă

ă ământ sau zona adiacenta acestora.
În anul 2013 au fost sesizate 315 infrac

ădere de 4,54%, înregistrându-se scăderi atât în
mediul urban (de la 275 sesizate în 2012 la 267 în 2013)
cât

ă după cum urmează:
Infrac ă sesizată (urban + rural),

pe genuri, se prezintă astfel: furtul total, scade u
ă

ăria scade de la 16 la 11 ultrajul scade de la 2 la 0
cele prevăzute în Legea 61/1991 scad de la 14 la 12.

Prin compara
ă la infrac

ă subliniem faptul că înregistrăm o scăde
re a infrac

ără pericol social deosebit (majoritatea sunt furturi
de subzisten ă), apreciez că efectivele de ordine
publică

ăr de 3.167 infrac
ă astfel:

-

ătămarea
corporală gravă este constantă, 3 Loviturile
cauzatoare de moarte, cresc de la 0 la 1 Loviri

ă

ăsări, scade de la 9 la 7; Tâlhăria
scade de la 10 la 8 În ăciunea scade de la 97 la 60

-
ăzute de

Legea 46/2008 (Codul Silvic) scad de la 199 la 197;
Infrac ăzute de Legea 103/1996

ăzute în legi speciale cresc de la 128 la 149.

ăr de 275 sanc

ă în vederea confiscării, cantitatea de 345,3
mc material lemnos (+ 80 mc)

ă în valoare de 291.000 lei.

Activitatea de cercetare pe linia instrumentării
ării cauzelor penale a avut ca obiective priorita

re: optimizarea activită
ă ă ă ă

tă ării
între forma

ă

ări penale (7.500 din
anul anterior, 12.647 înregistrate în acest an),

au fost solu
ări penale), 3.413 cauze penale ări pe

nale, din care 20 cauze complexe de natură economică,
au rămas în lucru 7.424 lucrări

ăr total de
281 persoane, au fost puse în libertate 65, iar un număr
de 219 persoane au fost transferate la penitenciar. Au
fost efectuate un număr de 430 misiuni de escortă
pentru înso

ărime din
România, are o re ă de 1907 km, din care
drumurile na ă în privin

ăm scăderi la numărul total al acciden
telor cu victime (-7,92%), accidentele grave (-9,58%)

ăni ăm cre
ărul persoanelor decedate (32)

ăni
ă astfel

Nerespectarea regimului legal de viteză = 75
accidente, rămâne principala cauză la nivelul jude

ă scădere de la 84 la 75). Numărul persoanelor
decedate urmare a accidentelor produse din această
cauză cre ărul persoanelor rănite
scade de la 140 la 129. Această cauză reprezintă 22%
(23% în anul 2012) din numărul total al accidentelor
produse în perioada analizată.

Indisciplina pietonală = 42 accidente, reprezintă a
doua cauză generatoare, soldată cu 6 mor ăni

ă cauză reprezintă 12% din numărul
total al accidentelor produse în perioada analizată.

Depă
ă generatoare, soldată cu 1 mort, 11 răni

ăni ă o cre
ă a numărului de accidente (+12), accentuându-se

ă de anul
2012. Procentual această cauză reprezintă 9% din nu
mărul total al accidentelor produse în perioada analizată

Sub aspectul categoriei de drum cel mai mare
număr de accidente s-a înregistrat pe re

ă de 162 în
2012), apoi pe re ă (133 accidente în 2013,
fa ă de 139 în 2012). Aceste două categorii cumulează
87 % din totalul accidentelor rutiere.

De remarcat că s-a înregistrat o scădere a numă
rului de accidente pe re

ărului persoanelor
decedate de la 19 la 21, +10%, fiind înregistrată o
cre ărul persoanelor rănite de la 243 la
269, +11%). Pe drumurile jude ă o
scădere la majoritatea indicatorilor, de la 42 la 30
accidente, soldate cu 6 mor ănite
(- 27). În ceea ce prive

ă o concentrare a accidentelor în zilele
de joi, vineri ă, în aceste 3 zile fiind
înregistrate 48% din totalul accidentelor. Din punct de

ţional stradal si stoparea trendului ascendent
înregistrat pe acest segment la începutul anului, la
nivelul judeţului au fost executate un num

ţiuni cu efective m
ţii la solicit ţenilor, 1.093

particip
ţi în unit ţile de

înv ţ
ţiuni

stradale, cu 15 mai puţine decât în anul 2012 cu o
sc

ţia infracţiunilor stradale sesizate se
prezint

ţionalitatea stradal

ţi comerciale,
scade de la 43 la 38 din exteriorul auto, scade de la 86
la 49 din buzunare, ţi, cre

ţie cu celelalte judeţe, suntem pe locul
30 pe ţar ţiunile stradale sesizate (100
infracţiuni la 100.000 locuitori).

Trebuie s
ţiunilor stradale sesizate, faptele înregistrate

sunt f
ţ

ţiuni, care comparativ
cu anul 2012 se prezint

scad la 796 (-212,
-21,03%), din care: Omorul scade de la 5 la 1
Tentativa de omor scade de la 2 la 0 V

ţe, scad de la 509 la 402 Ameninţarea scade de
la 231 la 160 Violul scade de la 18 la 4;

- scad de la
1.439 la 1.290 (-149, -10,35%): Furtul scade de la
816 la 775 (-4,90%) din locuinţe cre

ţi comerciale, cre

cresc
de la 637 la 702, astfel: Infracţiuni prev

ţiuni prev

ţiuni la regimul circulaţiei rutiere (OUG
195/2002) cresc de la 189 la 268; Alte infracţiuni
prev

Au fost aplicate un num ţiuni
contravenţionale (+126), în valoare de 270.000 lei

ţion
ţii profesionale, a eficienţei,

calit ţii, operativit ţii, a finalit ţii judiciare, îmbun

ţirea indicatorilor muncii, consolidarea colabor
ţiunile operative

ţile de parchet precum
ţiilor. Volum:

în cursul anului 2013, la nivelul inspectoratului, s-au
aflat în lucru 20.147 cauze

ţionate 12.793 dosare penale (cauze

ţirea persoanelor reţinute/arestate la
instanţe, parchete sau alte instituţii.

Judeţul Cara
ţea rutier

ţionale 565 km (locul doi pe ţar ţa
lungimii reţelei de drumuri naţionale) iar drumuri
judeţene

Urmare a eforturilor depuse, în anul 2013 dinamica
accidentelor rutiere înregistrate pe raza judeţului a
cunoscut un trend descendent la toate aspectele anali
zate. Înregistr

ţilor grav (-16,20%). Înregistr

ţilor u
ţia se prezint

ţului
(în u

ţi, 38 r ţi.
Procentual aceast

ţi grav
ţi u

ţelor accidentelor faţ

ţeaua de
drumuri naţionale (159 accidente în 2013, faţ

ţeaua stradal
ţ

ţeaua de drumuri naţionale cu
2% (în paralel cu cre

ţene se înregistreaz

ţi (-1)
ţia pe zile

şi în mediul rural (de la 55 sesizate în 2012 la 48 în
2013). Situa

şor de
la 299 la 288, din care din societ

gen şte de la 2 la 9 din auto
creşte de la 102 la 113 de auto, creşte de la 11 la 24,
tâlh

şi-au atins obiectivele asumate în anul 2013.

În cursul anului 2013, în mediul rural au fost
sesizate un num

şi alte
violen

şte de la 220 la 238;
din societ şte de la 51 la 56 din auto,
creşte de la 15 la 46 din exteriorul auto, scade de la 33
la 10 de auto, creşte de la 8 la 10 de animale, scade de
la 28 la 15 de p

şel

şi Legea
407/2006 - referitoare la fondul cinegetic cresc de la 4 la
16; Infrac

şi a
fost ridicat

şi cantitatea de 1658,6
mc confiscare valoric

şi
solu

şi a parteneriatului cu
unit şi eliminarea eventualelor
neajunsurilor şi disfunc

şi lucr

şi
lucr şi 9.310 lucr

şi cauze penale.
În anul 2013 au fost încarcerate un num

ş-Severin, al treilea ca m

şi comunale 1342 km, cu o densitate medie a
drumurilor publice de 22,4 km la 100 km .

şi
cel al r şteri
foarte mici (+1) la num şi
al r şor (332).

Pe cauze generatoare situa

şoar

şte de la 4 la 9, num

şirile neregulamentare = 30 accidente, este a
treia cauz
şi 46 r şor. Se înregistreaz ştere semni
ficativ
şi gravitatea consecin

şterea num

ştere şi la num

şi 34 persoane r
şte distribu şi intervale

orare, se observ
şi duminic

:

-

:
;

;
; ;

;
;

-

-

-

p

-
-

-

-
.

-

CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL

Dinamica accidentelor grave de circula
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(continuare )din num rul trecută
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Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € sau
schimb cu apartament sau garso
nieră în Re

ţ

-
ţa. Tel. 0355-883833,

0766-411829. (RR)
şi

Vând în B

ţ
neg. Tel. 0356-417389, 0741-
571238. (RR)

Vând în Re ţa, str. Sportului,
apartament la etaj 2, cu 2 camere,
balcon, pus la punct, instalaţie
electric

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic
-

ţa, pe
I.L. Caragiale, suprafaţa 64 mp. Tel.
0722-688244. (RR)

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

Vând garsonier
ţa bl. 5, etaj 1.

Compartimentare camer
ţi gaz, ap

ţile
sunt contorizate. Garsoniera deţine
tâmpl

ţa, strada Ion Corvin, zona
centru Lidl - Finanţe Valea Doma-
nului, în suprafaţ E

E

ţial
ţa A

ţi:
gaz, ap

ţ 14.800 € neg Tel. 0724-
070200.

Vând cas ţiri Boc-

ţ

-
ţ

ţa
Intim. Tel. 0771-449583.

Vând parcel ţ

ţ ţ Cara

-

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă în Boc ă pe
strada Co
ămară, bucătărie, anexe, curte
ădină mare, 27.000 € neg. Tel.

0741-901698. (RR)
Vând în Timi ă cu 3

camere, bucătărie, baie, hol, pre

ă ă nouă, centrală,
geamuri termopan la camere

ă 4
camere, grădină cu pomi fructiferi,
curte mare, multe anexe. Tel. 0355-
404169. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, casa în formă de U cu 2
intrări, grajduri, hambare, grădină
mare cu 60 de pomi fructiferi pe rod,
betonieră la casă cazan de ă,
moară de măcinat cereale, ocupa
bilă imediat, 15.000 € neg. Tel.
0731-306659, 0721-157588. (RR)

Vând în Boc ă, curte
ădină mare, 40.000 € neg. Tel.

0748-864486. (RR)
Vând, închiriez sau schimb cu

Timi

ătă

ă zona Victoria,
aleea Tineretului, Re

ă, hol,
bucătărie ă ă,
apă caldă, apă rece canalizare,
încălzire centralizată, toate utilită

ărie de pvc
ă metalică, u

ă,
în Re

ă de 44 mp. ste
compus din cameră, bucătărie,
baie, hol, balcon. ste situat la etajul
9, există lift, scară de bloc curată,
zonă reziden ă, locuri de parcare
în fa ă de
metal, geamuri ă de balcon
termopan, u ă

ă, canalizare, curent electric.
Pre

ă cu îmbunătă
ă, 3 camere, bucătărie,

baie, coridor, salon, gresie, faian ă,
termopane, centrală termică, curte,
grădină. Tel. 0749-319691.

Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, balcon, gre
sie, faian ă, termopane, încălzire,
etaj 4/4 cu acoperi

ă în sat de vacan ă
Văliug-Crivaia jud. Cara

ă de case cu apă

ă în Văliug-Crivaia
sat de vacan ă în jude

ă cu acces, apă,
curent, zonă bună 12 €/mp. Tel.
0722-631009, 0766-245845.

Vând 2 parcele a 700 mp
alăturate pentru casă cu apă-canal
curent, gaz la stradă pavată cu
vecini buni la 200 m de sosea
principală, loc deosebit cu 26 €/mp
negociabil, zona Muncitoresc-Stavi
la. Tel. 0722-631009, 0766-245845.

şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)

Vând cas şa Montan
şbuc, 2 camere, antreu,

c şi
gr

şoara cas

şi

şi sanitar
şi

balcon, uşi schimbate, parchet,
23.000 €. Tel. 0749-844808. (RR)

Vând în Glimboca cas

şi buc

şa cas şi
gr

şoara, apartament în Reşi

şi

şi

şi baie. Utilit

şi geam termopan,
uş şi interior noi, recent
renovat. Tel. 0724-070200.

Vând apartament cu o camer
şi

şi spatele blocului. re uş
şi uş

şi interior noi. Utilit

şa Montan

ş, Micro 2 pia

ş-Severin în
zon şi curent, drum
de acces 26 €/mp. Tel. 0722-
631009, 0766-245845.

Vând parcel
ş-

Severin parcel

ociabil.
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vedere al victimizării se înregistrează cre
ă (persoane rănite).Acestea

sunt zilele care prezintă riscuri pe perioada analizată atât din punct de
vedere al numărului de accidente, dar ă de aceia

ă din anul trecut. În ceea ce prive ă o
„polarizare” a accidentelor, în intervalul orar 06-22. Prin prisma victimizării
rezultate se eviden ă intervalele orare 06-08

ă în
principal pentru prevenirea

ă al cetă
ă un număr de 1075 stări conflictuale (+ 282), din care 565

intrafamiliale, 146 interfamiliale
ă 112 au fost

preluate un număr de 10.824 apeluri, dintre acestea 6824 au fost apeluri
din mediul urban ăm o scădere de
12,42% a numărului total de apeluri, datorată scăderii cu 9,83% în mediul
urban

ă de 33,86 în anul 2012.

Principala formă de cooperare o reprezintă cea cu Inspectoratul
Jude

ă, atât linia asigurării ordinii
ăptămânal, la sediul inspectoratului

nostru se desfă ă
ă factorii de răspundere din cele trei structuri, se face schimbul

de date ă, organizează ac
ă conducă la men

ă civică corespunzător.
Pentru gestionarea situa ă

ărzii Financiare, Agen
ă, Serviciul de Supraveghere Vamală,

Oficiul Jude
ă, Oficiul Registrului Comer ă Română,

RegistrulAuto Român, Garda de Mediu, Direc ă etc.

În cursul perioadei analizate au fost înregistrate

ă

ă ăinătate, exclusiv pentru infrac

ări de asisten ă poli ă interna ă, iar prin interme
diul Centrului Opera

ă, organizarea de ac
ările cetă

ă, iar poli
ă ă au

fost postate pe site-ul inspectoratului, la rubrica „ ăr de 1029
evenimente, fiind emise către mass-media 306 buletine de presă

ă. Dintre materialele postate pe site, în ziarul local
ăr de 2579 (+ 499) articole, iar la

cele două posturi de radio existente pe raza jude

ă posturi de televiziune locală.
Rela

ă către organele de justi
ările necesare privind posibilitatea legală de

solu ăr de
555 peti ări privind comiterea de infrac

ări privind
tulburarea lini ă scrisori de
mul ă

ă au fost primite în audien ă un număr de 476
persoane care au depus peti ătre
alte institu

ă competen ătre alte institu

ăspunsurile fiind
trimise/comunicate peten ă celeritate.

Având în vedere scăderea înregistrată la infrac
ă numărul

infrac ă este scăzut (19, -6 fa ă de 2012), apreciez că
jude

ă: infrac
ăzut cu 12,18% (prima

scădere după mai mul ăzut infrac
ăzut infrac

ărul dosarelor penale, al cauzelor complexe, cre
ă valoarea bunurilor asupra cărora

au fost aplicate măsuri asiguratorii, cre
ă.

Pe linia siguran ăm scăderi la numărul total al
accidentelor cu victime (-7,92%), accidentele grave (-9,58%)
ăni ărul

persoanelor decedate (32) ăni

ă pentru cetă
ă, siguran ă;

b) Prevenirea ă
ă, destructurarea grupărilor infrac

ă: evaziunea fiscală, achizi ărfuri,
contrabanda, corup

ării ă

şteri în zilele de joi şi mar
şi de joi, vineri şi duminic

şi al creşterilor fa şi
perioad şte intervalul orar, se constat

şi 14-16.

ştilor de proximitate a fost orientat
şi combaterea fenomenului infrac

şi creşterea gradului de siguran

şi 364 din motive diverse.
Prin Sistemul Na

şi 4000 apeluri din mediul rural. Observ

şi cu 16,52% în mediul rural.
Media de apeluri 112 pe zi este de 29,65, fa

şi cu structurile teritoriale ale Poli
şi siguran şi sub aspectul

schimbului de date şi informa
şoar şedin şi Trasare Sarcini, la

care particip
şi informa şi se ini

şi siguran şi
asigurarea unui climat de siguran

şurate numeroase
ac

şi solu

şi
germane (1), ce au avut ca obiect documentarea faptelor penale comise de
cet

ş-Severin.
Au fost sus ştii inspectoratului au

participat la 412 emisiuni radio şi TV. Referitor la activitatea desf şurat
Ştiri”, un num

şi 231
comunicate de pres şi pe
site-urile de ştiri au fost publicate un num

ştiri şi emisiuni la cele dou

ştii şi ordinii publice, au fost depuse şi dou

Şapte persoane au fost reîndrumate c

şi declinate (-9,6%), precum şi faptul c

ştit şi sigur.
Am înregistrat rezultate foarte bune şi în celelalte domenii privind

siguran

şte num şte valoarea
bunurilor indisponibilizate, se dubleaz

şte cu peste 500% valoarea sumelor
recuperate din evaziune fiscal

şi cel al
r şteri foarte mici (+1) la num

şi al r şor (332).

şterea gradului de siguran

şi combaterea infrac şi
transfrontalier

şi protec
şi financiare

necesare dezvolt şi men

ţi
(persoane decedate)

ţ

ţiaz

În anul 2013, activitatea poliţi
ţional stradal

ţ ţeanului. În anul 2013 au fost luate
în evidenţ

ţional Unic pentru Apeluri de Urgenţ

ţ

ţean de Jandarmi C ţiei de
Frontier ţei publice cât

ţii. Bis
ţa Grupului de Coordonare

ţii de interes operativ ţiaz ţiuni
comune, menite s ţinerea ordinii ţei publice

ţ
ţiei operative au fost desf

ţiuni la care au participat reprezentanţii G ţiei
Naţionale de Administrare Fiscal

ţean de Protecţia a Consumatorului, Inspectoratul Teritorial de
Munc ţului, Autoritatea Rutier

ţia Silvic

ţionate la nivelul
structurilor de investigaţii criminale 6 comisii rogatorii internaţionale primite
de la autorit ţile franceze (1), austriece (2), norvegiene (1), bulgare (1)

ţenii români în str ţiuni de furt.
La nivelul structurilor inspectoratului au fost primite/transmise 273

(+148) de solicit ţ ţieneasc ţional
ţional au fost primite/transmise 197 formulare .

Relaţionarea cu opinia public ţiuni mediatice,
permanenta deschidere la semnal ţenilor sunt practici curente în
activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cara

ţinute 8 conferinţe de pres ţi

ţului au fost 1384 de
materiale care fac referire la instituţie. Pe parcursul anului au fost realizate
608

ţia cu publicul La nivelul inspectoratului, în cursul anului 2013, au
fost înregistrate 2894 petiţii, cu 406 mai puţine decât în anul 2012.

Din totalul de 2894 petiţii, au fost soluţionate favorabil 2221, 179
nefavorabil, 118 fiind în curs de rezolvare. În 136 de cazuri competenţa a
fost declinat ţie sau parchet, în 235 situaţii au fost
comunicate petenţilor preciz

ţionare sau returnare, iar 5 petiţii au fost clasate direct. Un num
ţii au fost sesiz ţiunii contra persoanei,

275 infracţiuni contra patrimoniului, 1021 au constituit sesiz

ţumire, 137 au constituit reveniri ale cet ţenilor referitoare probleme
sesizate anterior, 839 au reprezentat diferite cereri.

În perioada analizat ţ
ţii.

ţii. Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor au fost
soluţionate: 377 pozitiv, 48 negativ, 12 sunt în curs de soluţionare, iar în 39
cazuri a fost declinat ţa c ţii.

În cursul anului 2013 au fost înregistrate 8 cereri la Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, r

ţilor în termenul legal, cu maxim

ţiuni sesizate (-10,3%),
la cele constatate

ţiunilor cu mare violenţ ţ
ţul nostru poate fi caracterizat ca fiind un judeţ lini

ţa public ţiunile constatate în flagrant au crescut cu 6,15%,
infracţiunile sesizate contra patrimoniului au sc

ţi ani), au sc ţiunile stradale sesizate cu
4,54%, au sc ţiunile sesizate în mediul rural cu 8,25%.

Pe linia combaterii evaziunii fiscale am înregistrat rezultate deosebite:
cre

ţei rutiere înregistr

ţilor grav (-16,20%), avem cre
ţilor u

a) Cre ţ ţeni prin protejarea
persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradal ţa rutier

ţionalit ţii organizate
ţionale;

c)Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri în domeniul de
referinţ ţiile publice, contrafacerea de m

ţia ţia intereselor financiare ale U.E.;
d) Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale

ţinerii capacit ţii operaţionale a structurilor
inspectoratului.

POLI ŞI SIGURAN

ŞI RELA

PRIORIT

ŢIA DE PROXIMITATE ŢA COMUNIT ŢII

ţional

ţional

INFORMARE ŢII PUBLICE

ŢI PENTRU ANUL 2014
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Şeful Inspectoratului Comisar-şef de poli, ţie dr. Stolojescu Grigore
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Vând 2 camere cămin, izolată
interior-exterior, climă, centrală,
baie cu vană, gresie, faian ă, podele
laminate, u

ă metalică
foarte bine între ă. Merită
văzută. Pre

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

ă la
casă, 3 camere - 2 camere de
3,5/5,5 m ă de 3,5/4 m;
dependin ă
în Govândari, 1-2 camere plus
diferen

ă,
zona Victoria, complet mobilată

ă, ocupabilă imediat. Pre

ăsu ă,
zona Îndesire, compus din etaj,
parter, subsol, având 5 camere, o
baie, centrală termică, termopane
noi, izolat termic, curte, acces
parcare auto ătă

ătă

ă parcele de teren în
zona Vama Naidă

ă,
parcele de teren pentru construc

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

Vând în Re

ătă
ă, bucătărie, baie,

balcon, termopane, gresie, faian ă,
podele, etaj 3/4, 20.000 € gol-
21.000 € plin; apartament 3 camere
confort 1, etaj 1/4, dotat cu tot ce-i
nou

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

ă
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 11.000 € neg.
Tel. 0748-406496. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ăureni teren intravilan
720 mp, 7.5 €/mp. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând în Re
ăgăra

ă a ă asis
tente ăi. Tel. 0723-224788. ( )

Vând în Timi

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

ă în Caranse
be

ătă

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

ţ

ţinut
ţ 11.500 €, negociabil.

Tel. 0770-473621.
Schimb sau vând urgent cas

ţ

ţ 18 000 €. Tel. 0255-236325.
Închiriez apartament cu 2 came-

re în zona Poliţie. Tel. 0732-943380,
0770-546342, 0355-408066.

Vând sau schimb locuinţ

ţe, curte, garaj; cu locuinţ

ţa. Preţ 28.000 € negociabil.
Tel. 0745-027024.

Ofer spre închiriere garsonier

ţ
negociabil. Tel. 0732-903870

Vând apartament la c ţ

ţiri. Tel.
0745-481773

Vând apartament confort I,
îmbun ţit, Govândari. Tel. 0743-
092858.

Vând dou

ţii. Tel. 0743-
092858.

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

Vând apartament, aleea Stâni-
,

ţa
ţii

pensiuni, cabane sau hele

ţa, Aleea Tu

ţit, dotat cu tot ce-i nou

ţ

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

ţie interioar

ţa garsonier

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

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

Vând la M

ţa cabinet medical
pe str. F ţine 2
cabinete, sal -

rr

Vând garsonier -

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

Vând în Re ţa, str.

-
ţ

şi interior termopane,
geamuri termopane, uş

ş

şi o camer

şi
utilat

şi alte îmbun

ş, la şosea, bun
pentru construc

şi

şoarei, nr. 1 sc. 1, ap. 5, Micro IV.
Tel. 0748-145744.

Vând în Reşi şi zona limitrof

şteie cu
ap

şi şnad,
apartament 3 camere, confort 2
îmbun şi
modern, central

şi modern, 30.000 € neg. Tel.
0770-479181, 0355-412016. (RR)

Vând în Reşi

şile
schimbate, renovat recent, 33.000 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255-
222550. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi
şului nr. 11, con

şteptare, sal
şi 2 b

şoara, pe Calea
Torontalului nr. 117, apartament la
mansardare, nou, 56 mp, înc

ş, Cartierul Nord, la etaj 3, cu
îmbun

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

şi faian

Imobiliare
Vând în Re

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

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

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

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.

Apartament cu 3 camere, semi
decomandat, în bloc de cărămidă,
etajul 4/4 cu acoperi ă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit recent, centrală proprie,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
u ă antiefrac

ădină, loc de joacă pentru copii,
zonă foarte lini ă, aproape de
Centru, pia ă, universitate. 70 mp,
pre

-

ţigl

ţie, loc de parcare,
gr

ţ
ţ 65.000 €. Tel. 0726-994547.

ş din

ş

ştit

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

Închiriez apartament 2 camere,
izolaţie interior-exterior, termopane,
parter, nemobilat. Tel. 0355-803016

Proprietar vând apartament 2
camere, Govândari, etaj 2/4, centra-
l ţ

ţ

ţiri majore, central

ţ 18.000 € negociabil. Tel. 0720-
006988.

Închiriez garsonier

ţi. Tel. 0726-701010.
Vând cas

ţ
ţ

deosebit de avantajos, un aparta-
ment cu 2 camere la etajul unu, în
Re ţa, pe calea Caransebe

ţie,
antizgomot, u

ţie

ţ

ţul apartamentului este de
29.550 €, u

ţi s î ţi, nici nu ţi ce
pierdeţi dac ţi, v

ţile.Are parchet laminat,
gresie, central

ţa zona Intim, geamuri
termopan ţie exterioar ţ
negociabil. Tel. 0740-901345.

Persoan

ţiri, parţial mobilat. Preţ 22 500 €,
negociabil. Tel. 0724-761770.

Vând 2 camere c
ţite, zona Intim, termopane,

gresie, înc ţii noi. Liber.
Ocupabil imediat. Tel. 0727- 045017

ă, termopane, faian ă, podele,
izolat 18.490 € sau schimb cu 3
camere. Tel. 0771-533291.

Persoană f iz ică , sch imb
apartament 2 camere, etaj 2 din 4
renovat, utilat cu apartament 3
camere ofer diferen ă cash. Tel.
0740-520382.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1, fără
îmbunătă ă
termică, et. 3/3, bloc acoperit, din
cărămidă, în alb, ocupabil pe loc.
Pre

ă mobilată
ă cu tot necesarul + internet tv,

frigider, aragaz, boiler apă caldă.
Prefer 1 persoană. Tel. 0726-
325283, 0771-206561.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere lângă universitate. Tel.
0726-701010.

Vând teren Bratova 5000 mp, cu
utilită

ă în Văliug, ideal casă
de vacan ă. Tel. 0726-701010.

Vând foarte urgent, la un pre

ă la
intrare metalică, nouă, antiefrac

ă de protec
ă proprie pe gaz, cu ma ă

de spălat, cu frigider
ă, cu gresie

ă pe holuri, în bucătărie
ă

camere, cu beci la subsolul blocului,
prevăzut în contract, cu două vederi,
pre

ă rog să
veni ă l vede

ă nu îl vede ă a

ă în zona Fabric, cu 3
camere, baie, hol, bucătărie, cu
toate facilită

ă termică, geamuri
termopane, cablu tv RDS, telefon.
Este zonă lini ă, dau cu tot cu
mobilă. Tel. 0356-417389 sau la
0762-112012.

Vând apartament cu 3 camere,
situat în Re

ă. Pre

ă fizică - cumpăr
apartament 3 camere, conf. 1. Tel.
0729-351291.

ă-
tă

ămin, îmbu-
nătă

ălzire, instala

şi
dotat

şi şului
bloc 1 scara 1 etajul 1 ap. 5, complet
mobilat şi utilat, la cheie, cu uş

şile din apartament
toate noi, geamuri termopane toate
noi, cu sit şi rulouri, cu
central şin

şi congelator,
cu aragaz şi hot şi
faian şi în
baie, cu parchet în cele dou

şor negociabil. V
şti

ştept.
Tel. 0751-132460.

Vând cas

ştit

şi
şi izola

Vând apartament, 2 camere,
etaj I, zona Govândari, îmbun

,Anunturi ,Anunturi



4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M.O.
nr. 762 din 09.12.2013)

H.G. nr. 912/2013 privind aprobarea stemelor
comunelor Birda, Pi

ănătă
ănătă

ănătă

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

ă (M.O. nr. 764 din 09.12.2013)

ă producătorilor
agricoli pentru anul 2014

ării Rurale nr.
1391/2013 pentru modificarea Procedurilor specifice de
implementare

ă în agricultură, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii ării rurale nr. 1.229/2013
(M.O. nr. 770 din 10.12.2013)

Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri

ă nr. 170/3423/2013 privind aprobarea
con

ă "Apele Române"
ării hăr

ăduri ă -
Protocolul de colaborare încheiat între Administra

ă "Apele Române"
ării hăr

ă interna
ă în materie penală (M.O. nr. 772 din 11.12.2013)
Ordinul Ministerului Sănătă

ănătă

ă-ginecologie (M.O. nr.775/12.12.2013)
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pt. ab-

solven ă ământ superior (M.O. nr. 776/12.12.2013)
Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2014 (M.O. nr. 776 din 12.12.2013)
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ării, lucrărilor publice

ării microîntre-
prinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional

ă ăsuri
adiacente, precum

ă

ă bugetară la dispozi ăzut
în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele jude

ărilor de Sănătate nr.
968/2013 privind modificarea Normelor tehnice de reali-
zare a programelor na ănătate curative pentru
anii 2013

ări de Sănătate nr. 190/2013
(M.O. nr. 780 din 13.12.2013)

Ordinul Autorită

ă le îndeplinească operatorii economici care
comercializează produse de panifica

şchia, Şag şi Tomnatic, jude ş
(M.O. nr. 763 din 09.12.2013)

Ordinul Ministerului S

şi
informa

şi completarea
H

şi
crearea de locuri de munc

şi pentru aproba-
rea ajutoarelor de stat care se acord

şi a sumei totale alocate acestor
ajutoare de stat (M.O. nr. 768 din 10.12.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt

şi control, precum şi a formularisticii
necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru
motorina utilizat

şi dezvolt

şi

Piscicultur

şi consiliile
jude

şi Piscicultur

şi consiliile jude

şi completarea
Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar

şi completarea Ordinului ministrului s

şi Administra-
şi 15 din

anexa la Ordinul ministrului dezvolt şi
locuin

şi local" din cadrul Programului

opera

şi justi şi unele m
şi pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 26/1990 privind registrul comer

şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Casei Na

ţul Timi

ţii nr. 1466/2013 pentru
abrogarea Ordinului ministrului s ţii nr. 964/2013
privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate

ţiile exceptate de la comunicare, la nivelul
Ministerului S ţii (M.O. nr. 764 din 09.12.2013)

H.G. nr. 955/2013 pentru modificarea

ţiilor care promoveaz

ţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat
între Administraţia Naţional

ţene în vederea elabor ţilor de risc la inundaţii
(M.O. nr. 771 din 10.12.2013)

Departamentul pentru Ape, P
ţia

Naţional ţene în vederea
elabor ţilor de risc la inundaţii din 04.11.2013 (M.O.
nr. 771 din 10.12.2013)

Legea nr. 300/2013 pentru modificarea
ţio-

nal
ţii nr. 1347/2013 pentru

modificarea ţii,
interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clini-
ce pentru obstetric

ţii de înv ţ

ţiei Publice nr. 3417/2013 pt. modificarea art. 14

ţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de aju-
tor de minimis pt. sprijinirea microîntreprinderilor pt. dome-
niul major de intervenţie "Sprijinirea dezvolt

ţional regional 2007-2013 (M.O. nr. 776/12.12.2013)
Legea nr. 337/2013 pentru modificarea alin. (1) al art.

11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile propriet ţii ţiei, precum

ţului (M.O. nr. 777
din 12.12.2013)

Legea nr. 338/2013 privind modificarea art. 6 alin. (1)
din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit ţilor
administraţiei publice locale (M.O. nr. 777 din 12.12.2013)

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 3760/2013 pt. comple-
tarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile
prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 46/C/2011 (M.O. nr. 777 din 12.12.2013)

H.G. nr. 973/2013 privind alocarea unor sume din Fon-
dul de rezerv ţia Guvernului, prev

ţe (M.O.
nr. 779 din 12.12.2013)

Ordinul Casei Naţionale a Asigur

ţionale de s

ţionale de Asigur

ţii Naţionale pentru Protecţia Consu-
matorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care
trebuie s

ţie pe teritoriul
României (M.O. nr. 786 din 16.12.2013)

. .

H.G. nr. 959/2013 privind prorogarea termenelor de
aplicare a unor ajutoare de stat, precum

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

Fermierii care de
ă prin

introducerea plă
ă stimularea asocierii celor

800.000 de fermieri care de

ţin între 5
ţ

ţii redistributive, un nou mecanism
prin care se încearc

ţin între 1

şi 30 de hectare vor
primi din 2015 un sprijin mai mare pe suprafa

şi 5 hectare şi
crearea unei clase medii în rândul fermierilor.

Stabilirea contribuţiei de asigur

ţei bunurilor,
potrivit unui proiect de Ordin al pre ţiei
Naţionale deAdministrare Fiscal

ări sociale de
sănătate urmează să se facă printr-un formular
distinct, care va fi utilizat pentru persoanele care
realizează venituri din cedarea folosin

ă.

(CAS)

şedintelui Agen

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, cu
unanimitate de voturi, propunerea legislativă de modificare a Legii
47/1992 de func

, aflată pe rolul instan
ării excep

ţionare a Curţii Constituţionale a României (CCR)
care prevede reintroducerea dispoziţiilor privind

ţelor de drept comun, pe
perioada soluţion ţiei de neconstituţionalitate.

suspendarea
judecării cauzei

� �

�

�

�

�

�

Partidele politice au primit în
ianuarie subven Contul curent al balan

O
misiune a Fondului Monetar Interna Ministerul Transporturilor

Firmele române

ţii de la bugetul de stat în valoare total ţii Electorale Permanente ţei de pl ţi a
înregistrat, în perioada ianuarie - noiembrie 2013, un deficit de 1,32 miliarde de euro, comparativ cu 5,39 miliarde de euro în aceea

ţional se afl
ţa, a declarat ministrul Transporturilor

ţie un spaţiu expoziţional de 266 mp

ă de 455.180 de lei, potrivit Autorită ă
ă din anul 2012

ă la Bucure
ă Viena-Budapesta-Bucure

ăptămâna Verde" de la Berlin au la dispozi

şi perioad
şti în perioada 21 ianuarie - 5 februarie 2014 şi partenerii chinezi ar putea

finaliza în acest an proiectul tronsonului românesc al trenului de mare vitez şti-Constan
şti prezente, în perioada 17 - 26 ianuarie 2014 la "S

Preşedintele Traian B şi Teritoriile Palestiniene, informeazăsescu a efectuat vizite de stat în Israel ă Administra ăţia Prezidenţial
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Precizare
În urma apariţiei în mass-media a unor informaţii

referitoare la num
ţiuni privative de libertate

care ar putea beneficia de dispoziţiile legii penale
mai favorabile ca urmare a intr

ţiei face urm

ţie s-au constituit ţioneaz

ţa legii penale mai favorabile în cazul tuturor
persoanelor aflate în executarea pedepselor

ţei de judecat
ţele

competente în situaţiile în care apreciaz
ţiunii, ca urmare a

succesiunii în timp a legilor penale.
Cu toate acestea, pentru a contura o imagine cât

mai clar
ţiei este în m

ţial
ţionate:

Astfel, pân
ţia a aproximativ 24.000

de persoane aflate în executarea sancţiunilor
privative de libertate, dintr-un total de 30.680 de
persoane aflate în aceast ţie.

În urma acestei analize parţiale, s-a constatat c

ţelor de judecat
ţe asupra eventualei încet

ţii, fie de condamn

ţie se estimeaz
ţionate, în sensul c

ţine exclusiv instanţei de judecat

ărul persoanelor aflate în prezent
în executarea unor sanc

ării în vigoare a noilor
Coduri penale, Ministerul Justi ătoarele
precizări:

Conform H.G. nr. 836 din 30 octombrie 2013

ă
Comisii mixte, formate din judecători, procurori

ă
surilor educative privative de libertate, din perspec
tiva noilor reglementări penale

ăsuri educative definitiv aplicate reprezintă
atributul exclusiv al instan ă, Comisiile
având doar dreptul de a sesiza instan

ă că se
impune modificarea sanc

ă a impactului noilor Coduri, Ministerul
Justi ăsură se prezinte următoarele
date, ce au rezultat, cu caracter strict estimativ, din
evaluarea par ă efectuată până în prezent de
către comisiile men

ă la data de 10 ianuarie 2014,
Comisiile au analizat situa

ă situa
ă

într-un număr de aproximativ 150 de cazuri se
impune sesizarea instan ă pentru ca
acestea să se pronun ări a
executării pedepsei la data intrării în vigoare a
Noului Cod penal sau în imediata apropiere a acestei
date. Facem precizarea că cele mai multe astfel de
cazuri sunt reprezentate fie de fapte săvâr

ă ări aflate în ultima
perioadă de executare.

În concluzie, impactul imediat al intrării în vigoare
a Noului Cod Penal asupra numărului persoanelor
aflate în stare de deten ă a fi de ordinul
a 200, sub rezervele men ă eva
luarea nu este finalizată, iar hotărârea în fiecare caz
în parte va apar ă.

şi
O. .G. 116 din 23 decembrie 2013, la nivelul tuturor
centrelor de deten şi func

şi
personal administrativ, care au rolul de a evalua
inciden

şi m

şi procesual penale.
Conform legii, modificarea unei pedepse ori a

unei m

şite în
timpul minorit

u

-
-

-

Ministerul Justi ,ţiei 14 ianuarie 2014

A fost majorat plafonul valoric al
deconturilor cu sumă negativă de TVA cu
op

ările se
realizează cu control ulterior, la 20.000 lei

ă negativă de TVA cu op
ăruia acestea sunt

rambursate cu control ulterior dacă la
op

ătre un consultant fiscal,
potrivit notei de fundamentare aferentă
Ordonan ă privind modifi-carea
unor acte normative, publicată pe site-ul
Ministerului Finan

ţiune de rambursare existent, în prezent,
de 10.000 lei pentru care ramburs

ţiune de
rambursare în cadrul c

ţiunea contribuabilului acestea sunt
certificate de c

ţei de Urgenţ

ţelor Publice.

şi
a fost creat un al doilea palier valoric între
20.000 lei şi 65.000 lei al deconturilor cu
sum

Şapte termocentrale şi grupuri
energetice, cu o capacitate totală de
peste 1.200 de MW

Companiile din industria siderurgic

, vor fi scoase din
funcţiune până în anul 2019 din cauza
emisiilor poluante pe care le generează,
potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1096/2013
pentru aprobarea mecanismului de alocare
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră
producătorilor de energie electrică pentru
perioada 2013-2020, inclusiv Planul
naţional de investiţii, publicată recent în
Monitorul Oficial.

ă
au cerut Ministerului Economiei prelungirea
până în 2018 a procesului de liberalizare a
pie

ă
că pre

ă
la 31 decembrie 2014, dacă există un
decalaj prea mare între pre

ă pentru Energie din China cu
privire la construirea reactoarelor 3

ă sunt în derulare, iar rezultatul
va fi anun ării
acestora, a men

ă, Departamentul pentru Energie din
cadrul Ministerului Economiei.

ţei gazelor, potrivit unui comunicat al
ministerului de resort.

Calendarul de liberalizare precizeaz
ţurile vor fi total dereglementate

pentru consumatorii industriali la finele
acestui an, cu posibilitatea prelungirii pân

ţul gazelor
interne

ţia Naţional

ţat la momentul finaliz
ţionat, într-un comunicat de

pres

şi cel de import.

din România şi Adminis-
tra

şi 4 de
la Cernavod

Negocierile dintre Departamentul
pentru Energie

Anularea deciziei de concediere pentru incalcarea dispozitiilor cu privire la
preaviz (sau din orice alt motiv) genereaza pentru angajator o povara financiara
enorma, deoarece acesta va trebui sa plateasca salariatului concediat valoarea
majorata, indexata si actualizata a drepturilor salariale aferente perioadei
cuprinse intre data concedierii si finalizarea procesului, adica va trebui sa il
plateasca pe salariat pentru o perioada in care acesta nu i-a prestat activitate.
Mai mult, anularea deciziei de concediere il poate intoarce pe angajator in punc-
tul din care a plecat deoarece, in masura in care salariatul concediat a solicitat
instantei si reintegrarea, angajatorul va trebui sa il primeasca din nou la munca.

Trebuie stiut ca preavizul nu se acorda oricarui salariat care urmeaza sa fie
concediat, ci se acorda numai: (i) salariatilor concediati pentru necorespundere
profesionala; (ii) salariatilor concediati pentru inaptitudine fizica si/sau psihica si
(iii) salariatilor concediati (individual sau colectiv), prin desfiintarea postului,
pentru motive care nu tin de persoana lor.

Salariatul concediat disciplinar nu beneficiaza de preaviz.

Codul Muncii prevede ca decizia de concediere trebuie sa cuprinda durata
preavizului, de unde reiese ca preavizul se acorda prin decizia de concediere.

In practica, insa, multi angajatori acorda mai intai, o notificare de preaviz,
urmand ca abia la sfarsitul preavizului sa emita decizia de concediere. O
asemenea abordare este posibila (chiar daca nu e reglementata legal) si nu
atrage nulitatea deciziei de concediere, deoarece il avantajeaza pe salariat,
insa, din punct de vedere practic, il dezavantajeaza pe angajator.

Cu privire la maniera in care termenul de preaviz trebuie precizat in
notificarea de preaviz/decizia de concediere, practica instantelor nu este
unitara; astfel, unele instante considera ca este suficient sa se mentioneze
durata efectiva a preavizului, fara indicarea datei de inceput si de sfarsit, in timp
ce alte instante apreciaza ca este necesara si precizarea acestor elemente.

Referitor la aceasta problema, trebuie avut in vedere ca sunt situatii in care,
mentionarea anticipata a datei de incepere si de sfarsit al preavizului nu este
posibila practic (ex. atunci cand comunicarea preavizului se face prin scrisoare
recomandata, nu se poate sti dinainte cu exactitudine data la care salariatul va
primi efectiv decizia si deci data de la care incepe sa curga preavizul ori, atunci
cand pe parcursul preavizului intervin una sau mai multe cauze de suspendare,
termenul de preaviz se prelungeste in mod corespunzator, in functie de durata
acestor suspendari, care nu poate fi, de asemenea, anticipata de angajator.

Despre termenul de preaviz acordat la concediere, mai trebuie stiut...
1) ...ca este, in principiu, obligatoriu
Exceptie de la obligatia de a acorda termenul de preaviz face situatia cand

salariatul este concediat pe parcursul sau in ultima zi a perioadei de proba cand
salariatul nu va mai beneficia de un termen de preaviz.

2) ...ca salariatul nu poate renunta la el
Astfel, potrivit Codului Muncii, „Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le

sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea
la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este
lovita de nulitate”

O astfel de interdictie este fireasca pentru protectia salariatului in
raporturile de munca unde angajatorul se afla intotdeauna pe o pozitie de forta,
pozitie din care ar avea posibilitatea sa „impuna” salariatului semnarea unei
conventii prin care acesta sa renunte la drepturile sale.

Cui se acorda preavizul?

Atentie:
Cum se acorda preavizul?

Atentie:

Atentie:

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro, 0745-150894

Cum să pleci legal fără preaviz
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Statul francez şi-a redus la 11% participaţia
deţinut

ţiuni (1%) c ţionali,
participaţia în Airbus este similar

ţine 4%.

ă la constructorul aeronautic european
Airbus. Prin vânzarea a aproximativ opt milioane
de ac ătre investitori institu

ă cu cea
Germaniei, în timp ce Spania de

Franţei

Preşedintele ucrainean a promulgat un set de legi
împotriva protestelor publice. Noua legisla

şti şi c şti de protec şi pedepseşte
calomnia pe internet cu un an de munc

ţie introduce
pedepse de pân

ţie
ţie.

ă la cinci ani de închisoare pentru cei care
blochează clădiri publice, eventual arestarea protestatarilor
care poartă mă ă

ă de corec

Preşedintele american a anun

şi s

Barack Obama ţat c

ţiune de colectare a
datelor telefonice ale americanilor, într-o serie de reforme
provocate de dezv ţiei
Naţionale de Securitate (NSA) Edward Snowden.

ă a
decis să interzică spionarea liderilor statelor aliate de către
guvernul SUA ă limiteze vasta opera

ăluirile fostului colaborator al Agen

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

ţ

ţii Dumei de Stat a Rusiei vor examina, la începutul lunii februarie, un pachet de legi federale menite s
ţia privind prevenirea ţiile pentru un acord privind investiţiile ţei s-a

ridicat la 74,9 miliarde de euro în 2013, în sc ţ ţat ministerul de Finanţe de la Paris ţii
cultiv ţiile de pres

ţ

ţia SUA

Prima conferin
PIB-ul Chinei a înregistrat în 2013 un avans de 7.7%, similar cu cel din 2012, fiind cel mai lent ritm de cre

Deputa
UE Deficitul public al Fran

Noul ministru german alAgriculturii insist
Pre

Bohuslav Sobotka,
Actele de violen

Fosta Prima Doamna Barbara Bush, a declarat într-un interviu, c

ă interguvernamentală dintre Serbia ă, care s-a desfă

ă ă înăsprească
legisla

ădere fa ă de 2012, a anun ă asupra necesită
ării tuturor terenurilor agricole ă participe pe 26 martie la un summit UE-SUA, relatează agen ă

citând surse din UE ător în alegerile anticipate de la sfâr
ătre pre ă armată au devenit un eveniment aproape zilnic în Caucazul de Nord, cu multe

atacuri legate de luptători islami ăspândit în întreaga regiune ă speră ca fiul ei, Jeb Bush,
să nu candideze la pre

şi Uniunea European şurat în 21 ianuarie, la Bruxelles, a marcat deschiderea negocierilor de
aderare a Serbiei la UE ştere din 1999. Totuşi, rata de creştere
dep şeşte obiectivul Guvernului, de 7.5%

şi combaterea terorismului în Rusia şi China au început discu

şedintele american, Barack Obama, este aşteptat s
şeful Partidului Social-Democrat ceh (CSSD) care a ieşit înving şitul lunii octombrie, a fost

numit oficial prim-ministru al Cehiei de c şedintele Milos Zeman
şti care s-au r

şedin

Japonia va merge la pescuit de gunoi spaţial

PRISMA | - 2 Ianuarie 2014 |23 9

Spaţiu ar putea p

ţiu în urm

ţia,
testând o arm ţilor care a l

ţii din SUA

ţin 24.000 kilometri pe or
ţi pe care Staţia Spaţial ţional

ţiu, care plutesc în jurul nostru,
ţ

ţiale sau
sateliţii funcţionali.Acestea includ, de la trepte mari de rachete
aruncate, pân ţi mai mici, care s-au desprins din
vehicule spaţiale în coliziuni. Greutatea total

ţii spaţiale urm

ţi mai mari de acolo
ţiale nou-lansate ţii folosesc o orbit

ţia se îndreapt

ţa groapa de gunoi "de sus".
Agenţia de explorare spaţial

ţele din spaţiu.
Primul test al acestui echipament este programat pentru

sfâr

ţinutul ei vor arde la intrarea în atmosfera P

ţ
ţare a spaţiului din jur. CleanSpace One, de exemplu,

este o nav ţial ţian
ţii dezafectaţi

ărea ca o mare întindere goală, dar în
realitate, zona din jurul Pământului a devenit aglomerată cu
gunoi. De la primul obiect care a fost lansat în spa ă
cu 53 ani, Sputnik One, omenirea a creat un roi de, probabil,
zeci de milioane de elemente. O sursă majoră de resturi, în
trecut, a fost testarea de arme anti-satelit efectuate atât de
către Statele Unite cât ă în anii 1960

ă pentru distrugerea sateli ăsat în
urmă 3.000 de resturi. Evenimente accidentale au contribuit,
de asemenea, la această problemă. În 2009, a fost un acci-
dent major între un satelit de comunica

ă de
cel pu ă a creat un nor de 1.500 de
bucă ă Interna ă a trebuit să-l evite
printr-o serie de manevre. Există în prezent în jur de 22.000 de
resturi considerabile în spa

ă spun sunt suficient de mari
pentru a reprezenta un pericol pentru vehiculele spa

ă la bucă
ă a acestor lucruri

este de peste 5.500 de tone ă se cioc-
nească cu ele. Pentru cine nu poate vizualiza, filmul Gravity
arată o versiune exagerată a ceea ce s-ar putea întâmpla.

Con ă trebuie să evite această posibilitate, mai
multe agen ăresc în mod constant traiectoria

fiecărei bucă ă că navele
spa ă care evită
coliziunile. Problema este că situa ă spre un
punct critic ă Pământului ar
putea deveni un pericol iminent dacă nu se face ceva pentru a
cură

ă japoneză (JAXA) a făcut
echipă cu Nitto Seimo, o companie care produce echipa-
mente de pescuit, pentru a construi o "plasă magnetică", cu
ajutorul căreia se poate pescui în rămă

ă japoneză va fi
lansată pentru a transporta un satelit realizat de cercetătorii
de la Universitatea Kagawa. Odată ce satelitul este în orbită,
el va desfă ă de sârmă de 300 metri lungime, care
va genera un câmp magnetic suficient de puternic pentru a
atrage o parte din resturile de pe orbită. Atât plasa cât

ământului.
Presupunând că primul test merge bine, JAXA a pregătit

deja o plasă care este lungă de aproximativ un kilometru.
Planurile de viitor includ versiuni

ă au venit, în ultimii ani,
ă

ă spa ă dezvoltată de compania elve ă Space
Systems ă să capteze sateli
ă-i arunce în atmosfera Pământului.

şi de Uniunea Sovietic şi
1970. Mai aproape de noi, China şi-a adus şi ea contribu

şi un satelit
militar rus defunct, deasupra Siberiei. Coliziunea la o vitez

şi
despre care oamenii de ştiin

şi nimeni nu ar dori s

ştiente c

şi se asigur
şi sateli

şi viitoarele obiecte care orbiteaz

şi

şitul lunii februarie, atunci când o rachet

şura o plas

şi
con

şi mai mari, care pot prinde
trepte de rachete întregi şi alte piese mari.

Oamenii de ştiin şi cu alte metode
de cur

şi este proiectat şi
s

Noile reguli UE privind licitaţiile publice

ţul atunci când autorit ţile publice vor cump
ţi, bunuri sau servicii. Aceste reguli vor facilita accesul la licitaţii al

firmelor mici

ţie, deja agreat
ţiile publice în UE

ţia
corect ţ

ţii
ţile publice cheltuiesc aproximativ 18% din PIB pe achiziţiile de

activit ţi, bunuri sau servicii, licitaţiile fiind un instrument puternic pentru
atingerea unor scopuri sociale specifice.

Datorit
ţile publice vor putea accentua

calitatea, consideraţiile referitoare la mediu, aspectele sociale sau inovaţia,
ţinând în continuare cont de preţ ţiei.

Deputaţii au susţinut cu succes introducerea unei proceduri complet noi
pentru a înt ţiile inovatoare în licitaţiile publice. Noul "Parteneriat pentru
Inovaţie" va permite autorit ţilor publice s ţii pentru a rezolva
o problem ţia, l ţiu
contractorului ţii inovatoare.

ţie" bazat pe declaraţii pe proprie r
ţie documentele originale.

Acest lucru ar putea reduce povara administrativ

ţie a firmelor mai mici.

Pentru a combate dumpingul social

ţii care nu respect ţia muncii UE pot fi
exclu ţii.

ţa execuţiei activit ţilor
sau serviciilor publice - prin mijloace proprii sau externalizate. Noua directiv

ţii recunosc caracterul special al apei ca bun
public

ţie 24 de luni pentru a
implementa prevederile noilor reguli în legislaţia naţional

şi contractele de concesionare,
aprobate de Parlamentul European, vor asigura o calitate mai mare şi un mai
bun raport cu pre

şi mijlocii şi vor include prevederi mai stricte privind
subcontractarea.

Noua legisla şte regulile
actuale privind licita şi stabileşte pentru prima dat

şi a asigura un raport echilibrat între pre şi calitate, prin introducerea
unor criterii noi de atribuire care pun mai mult accent pe aspectele legate de
mediu, de inova şi pe cele sociale.

Autorit

şi de costurile de implementare a achizi

şi contractantului s

Procedura de depunere a ofertelor companiilor va fi mai simpl

ştig

şi a asigura respectarea drepturilor
lucr şi la
"oferte anormal de mici". Ofertan

şi de la licita

şi accept

ă ăra sau închiria
activită

ă cu Consiliul în iunie 2013, revizuie
ă standarde

comune UE privind contractele de concesionare pentru a încuraja competi
ă

ă
ă

ă noului criteriu de "oferta cea mai avantajoasă economic" (MEAT) în
procedura de acordare a contractului, autorită

ări solu
ă ă organizeze licita

ă specifică fără să anticipeze solu ăsând astfel spa
ă găsească împreună solu

ă, cu un
"Document Unic European de Licita ăspun
dere. Doar câ ătorul va trebui să pună la dispozi

ă a companiilor cu mai mult de
80%, conform estimărilor Comisiei. Noile reguli vor încuraja divizarea
contractelor în loturi, pentru a facilita accesul la licita

ătorilor, noile reguli vor include prevederi referitoare la subcontractare
ă legisla

Acordul asupra noilor reguli UE privind concesionările subliniază că statele
membre rămân în continuare libere să decidă în privin ă

ă
"nu cere privatizarea întreprinderilor publice care oferă servicii publicului", se
arată în text. Mai mult, deputa

ă excluderea acestui sector din obiectul noilor reglementări.

Directivele vor intra în vigoare 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial
al UE. După această dată, statele membre au la dispozi

ă.

Raportul calitate-preţ

Soluţii mai inovatoare

Mai puţin ţie pentru aplicanţi

Reguli mai stricte privind subcontractarea

F

ă birocra

ără presiuni pentru privatizarea serviciilor publice

Ce urmează

şi acces mai uşor pentru
companiile mai mici

-
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Deputa]ii se opun autoriz@rii
porumbului modificat genetic
Porumbul modificat genetic "Pioneer 1507" nu

ar trebui pus pe pia ă pentru cultivare, întrucât
polenul său rezistent la insecte ar putea răni
moliile

ă adoptată recent.
Deputa ă respingă autorizarea
pe care o propusese, iar Comisiei să nu propună

ă nu reînnoiască autoriza

ătă

ă
acest lucru ar depă

ă în mediu a unor organisme modificate
genetic. Deputa ă că propunerea
Comisiei nu specifică "nicio condi

ă cu 385 de voturi
pentru la 201 împotrivă

ă pentru Siguran ă Alimentară (AESA)
nu a fost în mod explicit de acord cu concluzia
citată de Pioneer că există un risc neglijabil ridicat
de porumbul 1507 pentru Lepidoptera în UE,
subliniind că ace ă sunt
expu

ă că porumbul 1507
este rezistent la glufosinatul din ierbicide ă
este comercializat ca atare în SUA

ă glufosinatul ca fiind
toxic pentru reproduc

ă 2017, mai spun deputa

ă modificată genetic care va fi
autorizată în UE este cartoful Amflora, în 2010,
dar

ă reînnoirea
autoriza ă de câ

ţ

ţie non-legislativ
ţii cer Consiliului s

ţiile pentru niciun fel
de organism modificat genetic înainte de
îmbun ţirea metodelor de evaluare a riscurilor.

Deputaţii se opun punerii pe piaţa UE a
acestui porumb modificat genetic pe motiv c

ţii subliniaz
ţie pentru

protejarea unor medii/ecosisteme speciale
ţia.

Rezoluţia a fost adoptat
ţineri.

În opinia sa din februarie 2012, Autoritatea
European ţ

ţi dac

ţie
ţii.

Ultima cultur

ţa UE în
decembrie 2013, printr-un ordin al Curţii Generale
UE (parte a Curţii de Justiţie). Singurul porumb
modificat genetic autorizat pentru cultivare în UE
este MON 810 de la Monsato, îns

ţiei sale este suspendat ţiva ani.

şi fluturii, spune Parlamentul European
într-o rezolu

şi s

şi puterile de implementare ale
Comisiei, stabilite în regulile UE privind eliberarea
deliberat

şi/sau
a unor arii geografice", aşa cum cere legisla

şi 30de ab

ştia pot fi afecta
şi la acest polen.

Parlamentul mai subliniaz
şi c

şi Canada. Cu
toate acestea, UE clasific

şi nu va mai autori za
utilizarea sa dup

şi acesta a fost retras de pe pia

-

Efecte adverse

Background

Procedura: rezoluţie non-legislativă
Siguran ă, REF. : 20140110IPR32334ţa alimentar

Reguli pentru un echilibru mai
bun între calitate ţşi pre

2.500 de participanţi, din peste 100 de
ţ

Coreea de Sud

ări, s-au adunat la reuniunea anuală de la
Davos. Cifra include directori

ări-
cheie; inovatori în tehnologie; antreprenori
sociali; filantropi

ăta ca o petrecere la munte pentru
oricine este suficient de bogat

ă după o ierarhie strictă. Accesul în
unele locuri este rezervat doar pentru câ

ă de discu

ăzboi (OPCON).
Potrivit calendarului, Coreea de Sud î
ăpăta comanda opera ă în timp de

război în 2015.Aceasta a fost predată for
ă izbucnirea

războiului coreean, 1950-1953. Guvernului
de la Seul a solicitat o întârziere în procesul
de tranzi ări tot mai mari
dinspre Coreea de Nord.

Coreea de Sud a recâ

şi reprezentan

şi şefi de stat din G20 şi alte

şi companii de media.
Pentru un outsider, adunarea de la Davos

ar putea ar
şi puternic în

lume. În realitate, întâlnirea de la Davos este
condus

şefi de stat, familii regale, directorii de
corpora şi şefii ai
unor organiza

ale
Americii au purtat a doua rund

şi va
rec

ştigat OPCON a
trupelor sale pe timp de pace în 1994.

ţi
din cele mai mari corporaţii din lume;
politicieni ţ

ţiva
zeci de

ţii gigant la nivel mondial
ţiilor internaţionale.

ţii
pentru transferul de control operaţional pe
timp de r

ţional
ţelor

aliate conduse de SUA, dup

ţie, citând ameninţ

şi Statele Unite

Preşedintele Janos Ader a fixat pentru
6 aprilie data desf şură ării alegerilor
legislative în Ungaria.

Potrivit unui sondaj Sonda-Ipsos realizate
la începutul lui ianuarie, partidul Fidesz al
premierului Viktor Orban, care a câ

ă treimi în alegerile din 2010, se află în
fruntea inten

ă forma
ă 2014 (E-14)

ă (DKP), ar ob
ă dreapta,

Jobbik, s-ar situa pe pozi

ă
învingerea lui Orban

ştigat
dou

ştii (MSZP) sunt credita

şi coali

şi alegerea şefului
socialiştilor, Attila Mesterházy, drept candidat
pentru prim-ministru.

ţiilor de vot, cu un procent de
48%. Sociali ţi cu 27%
din intenţiile de vot, iar alte dou ţiuni de
opoziţie - Împreun ţia
democratic ţine 5% din voturi.
Partidul considerat de extrem

ţia a treia, cu 11% din
intenţiile de vot.

Sondajul a fost efectuat anterior anunţului
celor trei partide de centru-stânga, de
opoziţie, privind un pact care vizeaz



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 în Re ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c

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

ţat, pentru bloc, stare foarte bun
ţie la montaj, 350-400 lei; sub-

woofer 100 W, 10 ie

ţa mobil

ţ pentru copii
tip leag

ţe, bocanci de schi, pl

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

ţionare, 250
lei; mas

ţa mobil

ţa copoi (câine
vân

ţa Ciob

şi

şiri, surs

şi

şin
şin

şor neg. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Reşi

şi
500 lei; mas

şin
şin

şa Rottweiler de 6
luni, are carnet de s

şi

ăldură, omologa-
te, cu tiraj normal, pentru case, stare
foarte bună, garan

ăldură, omologate, cu tiraj
for ă,
garan

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

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

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

ă
ă

de bucătărie extensibilă, cu 4
scaune, 500 lei; masă de sufragerie
extensibilă cu 6 scaune înalte, 600
lei; ma ă electrică de cusut în
perfectă stare, 100 €; ma ă de
cusut profesională Husqvarna,
perfectă stare de func

ă sufragerie cu placă de
marmură, 100 €; saltele diferite
mărimi, 100 lei/buc; telefon iPhone
5S, 3000 lei, u

ă de tineret
Daniel cu birou, 1100 lei. Tel. 0770-
363448. (RR)

Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400

ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; casetofon
de ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând la Sichevi
ătoare), 100 €. Tel. 0767-

943102. (RR)
Vând la Boc

ănătate, 300 lei
neg. Tel. 0743-066834. (RR)

Vând la Re ănesc Mio-
ritic, 4.5 luni, toate vaccinurile la zi,
200 € neg. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând la Luncaviţa 2 vaci
gestante, 3000 lei/buc. Tel. 0722-
643548. (RR)

Vând convector pe gaz, stare
foarte bun

Vând ieftin mobil

ţie de la Tehnica-medical

Vând covor persan 2,5/3,8 m,
preţ 150, carpet

ţ 50 lei negociabil. Tel.
0255-221036 (dup

ţ 20
lei bucata; joc Play Station 2,
manete, jocuri, preţ 160 de lei; psp,
card jocuri, preţ 210 lei. Nokia 6300,
preţ 110 lei, Samsung Galaxy 2, preţ
210 lei. Tel. 0721-414951.

Vând frigider, 60 l, friptoze,
tacâmuri, argint

.
ţ 110 lei.

Nokia N 73, preţ 110 lei, iphone cu
dou ţ 160
lei, Samsung Galaxy fit, preţ 210 lei,
Nokia color preţ 40 lei. Tel. 0721-
798604.

ţul de 400
lei negociabil, 2 mese la 50 de lei
bucata, o canapea la 50 de lei, un
credenţ la 30 de lei, 3 scaune la 10
lei bucata, dou

ţat

ţ negociabil. Tel.
0726-733616.

Vând colţar mare de sufragerie,
instant gaz Bosch, ma

ţ

ţelu

ţa org -

ţi,
botezuri,

o

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţa calculator P4 cu
monitor lcd, 450 lei; monitor lcd de
19 cu boxe încorporate, 150 lei;
laptopAsus, recent adus din Elveţia,
450 lei; staţie de ma

ţuri; tv lcd cu display spart, 200
lei; pereche boxe mari de 400 W,
400 lei; DDR1 de 1 GB, 70 lei/buc.
Tel. 0765-577197. (RR)

ă. Tel. 0355-410523.
ă de tineret,

dulap
ă, pe role ă fotolii scoică,

culoare bej cu modele. Vând masă
de bucătărie, extensibilă, din lemn,
nouă. Vând tensiometru nou, cu
garan ă.
Tel. 0721-155683.

ă persan pentru
canapea, pre

ă ora 17).
Vând jocuri originale, Play

Station 3, portabil, psp, ps2, pre

ărie, aspirator, scule
electrice, laptop, etc. Tel. 0726-
211340

Vând Nokia 6300, pre

ă cartele, card, cutia lui, pre

Vând dormitor la pre

ă pături de lână la 60
de lei amândouă ă nouă la
150 de lei. Tel. 0731-191130.

Vând convector cu tiraj for
ă telefoane Romtelecom în

stare perfectă. Pre

ă de cusut
electrică cehoslovacă, trotinetă
pentru copii. Tel. 0355-881932.

Vând canistre 20-30 litri, cojoc
pentru femei tip Oră ăru ă de
lemn, oale de pământ. Tel. 0255-
232955, 0355-882631.

Vând în Mercina o pereche de
păuni, 150 €; porumbei, de la 500 €
perechea; pereche purcei rasă de
carne, 80 lei perechea; iepuri rasa
Marele Gri, de la 300 lei buc. Tel.
0769-855538. (RR)

Vând la Pârvova 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 ă profesio
nală Roland G-1000, cu ritmuri

ă, 200
lei ambele; imprimantă

ă, mărimea 29, noi, 150 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Câlnic fân ă.
Tel. 0255-210535. (RR)

Vând în Re

ă Extreme,
100 lei; tv color sport, 130 lei; mixer
de muzică, 120 lei; tub de bass
pentru ma ă, 350 lei; 10 buc.
display laptop de 15.4x17, diferite
pre

şi birou. Vând 2 fotolii din piele
neagr şi dou

şi o hot

şi
dou

şin

ştie, c

ş

şi
şi

tonuri speciale pentru nun
şi alte evenimente, 400 €

neg; pereche de papagali rasa
Micul Alexander, 170 €. Tel. 0255-
233769. (RR)

Vând în Reşi

şi scaner,
150 lei; pereche ghete sport Reebok
de dam

şi lucern

şi

şin

şin

,Anunturi ,Anunturi
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Agentii imobiliare,
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Cumpăr vaci, tauri, juninci, vi

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

Vând la Borloveni convector
electric nou, sigilat, în garan

ăr, 250 lei
neg; iapă culoare neagră, vârsta
până în 15 ani, 1000 lei sau la
schimb cu iapă mai tânără. Tel.
0762-378703, 0748-486003, 0737-
835945. (RR)

Vând la Or

ă pe
lemne 25 KW; moară de fabrică
pentru fermă de animale, macină
porumb cu tot cu

ă nouă, 150 lei; 2 pături de
lână, 60 lei; 2 mese, 100 lei ambele;
canapea, 50 lei; dulap 3 u

ă murană la 8
ani, 1500 € neg; iapă semi-murană
cu mânză de 7 luni, 500 €, se vând

ă, vi

ătrâne, 250 lei/buc; vacă Holstein
de 13 ani, 1200 €. Tel. 0723-128805,
0722-663415. (RR)

Vând la

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

Vând la Câlnic tăura
ăptămâni ăura
ăptămâni, 2500 lei. Tel. 0755-

078696. (RR)
Doresc să achizi

ăprior mare de 1
m 150 lei, blugi damă noi cu etichetă
mărime 56, la 60 lei. Tel. 0771-
533291.

ţei
de lapte, pentru abator, cele mai
bune preţuri, plata pe loc. Tel. 0769-
585880. (RR)

Vând în Caransebe

ţie, 100
lei; telefon LG A290, triple SIM,
bonus 2 cartele 7 € cu num

ţite laterale

Vând la Lugoj porumb. Tel.
0768-228976. (RR)

Vând la Re ţa dormitor, 400 lei
neg; hot

ţel.
Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Butin 2 porci gra

ţi de paie, 5 lei/buc; 30 oi
b

ţionez calenda-
rele lui Simeon Mangiuca. Tel. 0736-
058285. (RR)

Vând grilaj metalic reglabil
pentru rafturi, înalt de cca. 2,20 m.
Tel. 0740-520382.

Vând un corn c

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

şova capre şi oi. Tel.
0740-476135. (RR)

Vând în Glimboca central

ştiulete, motor 7
KW, are cu şi ciocane
deasupra, 2000 lei; motor de 7 KW;
alternator 12 V; cilindru de bascula-
re de 5 tone. Tel. 0729-026268. (RR)

şi

şi, 30 lei;
covor, 40 lei. Tel. 0731-191130 (RR)

Vând la Sacu iap

şi
separat sau variante pe vac

şi, 150-
180 kg, 8 lei/kg; 50 de capre, 300
lei/buc neg; triticale, 0.80 lei/kg;
balo

Şopotu Vechi porc 140
kg, 10 lei/kg. Tel. 0748-146425 (RR)

Vând la Lupac mulg

ş negru la 8
s şi t ş alb cu roşu de 5
s

Cumpăr aragaz electric mare.
Tel. 0721-072576.

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,40

3,20

3,38
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lei

4,44
4,42
4,40

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

4,38
4,36
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în calitate de lichidator al SC. SILEX
SRL societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective
conform art. 117 alin. 2 şi art. 118 din Legea 85/2006 continu

1.

ă
vânzarea prin licita ă cu strigare

Pre

Pre

Pre

ţie public

ţ pornire licitaţie 8.010 EURO

2.

ţ pornire licitaţie 7.469 EURO

3.

ţ pornire licitaţie 13.320 EURO

S.C. SILEX S.R.L.

a imobilului înscris în CF
12613 Re ă cu destina

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/180 în suprafa ă de 31,23 mp.

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/181 în suprafa ă de 29,12 mp.

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/206 în suprafa ă de 51,93 mp.

ă depună o
cau

ăptămânal, vineri, la ora 12 în condi

şi şi
ş-Severin.

spa şi

şi

şi

şoara.

Şedin
şedin

Şedin
şoara,

Aleea Ionel Perlea (fostaAleea Crea
şi

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

ţa Român ţia de birouri, situat în Re ţa, str. Petru
Maior, nr. 2, judeţul Cara

ţiu administrativ nr. 419 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ

spaţiu administrativ nr. 420 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ

spaţiu administrativ nr. 425 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 20% din preţ, în contul nr.

RO37 RZBR 0000 0600 1640 5046 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timi

ţele de licitaţie se vor organiza începând cu data de 31.01.2014
ora 11, în caz de neadjudecare ţele de licitaţie vor avea loc
s ţiile prezentate mai sus. ţele
de licitaţie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timi

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

Pasul de licitaţie/bun 2.000 EURO
Taxa participare/bun 1.000 EURO

ţiunea ţie se depune cu o
zi înainte de ziua de licitaţie.

Cau şi taxa de participare la licita
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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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7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ia nuarie

BOCŞA: şofer autocamion/maşină de mare tonaj: ;1

B ILE HERCULANE:

CARANSEBE

MOLDOVA NOU

ORAVIŢA:

Ţ :

BOZOVICI:

Ţ: 1

Ă

Ă:

TOTAL JUDE 8

mecanic utilaj: 1; tractorist: 1;

î ţ : 1; â : 1; : 1;

lucrator comercial: 1; manipulant m rfuri: 1;

Ş:

Ş

şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amânuntul: 1;
asistent maternal: 1; şofer autocamion/maşin

şofer autocamion/maşin
electrician n construc ii v nz tor zidar pietrar

ă de mare tonaj: 1;

îngrijitor clădiri: 1;

ă de mare tonaj: 4; zidar rosar-
tencuitor: 1; ă

ă

O ELU RO U ambalator manual: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.01.2014

Vând în Re ţa motociclet

ţi, acte la zi, 1500 € neg;
cauciucuri moto pe 17, 18, 19 ţoli, 80
lei/buc; roat

ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa,
Renault Twingo, 150 lei/set; roţi de
iarn

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

ţar -

rr
ţa butuci roţi spate,

faţ

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

ţionare, 1700
€ neg; Ford Mondeo, an 2002,
recent adus din Germania, euro 4,
toate dot

ţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante
tabl

ţa semiremorc

ţa 2 meturi
erbicidat 1200 l

ţ

ţie, 550 €
neg; jante aluminiu plus cauciucuri,
pentru Ford, 100 €/set. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare tractor de
650, remorc

ţi pentru tractor. Tel. 0768-
228976. (RR)

ţionare, 1400 € neg. Tel. 0726-
890348. (RR)

şi

şi

şi necirculat în

şi

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

Vând la Reşi

şi var

şi
şin

şi 1000 l, 800 €/buc
neg; 2 prese de balotat pe a

şin
ştiat azot, 1000 lei neg; 5

cauciucuri Michellin 195x65x15, de
iarn

ă
Suzuki GS 500E de garaj, 23.000
km rula

ă de rezervă completă
pentru Mercedes Vito, 150 lei;
portbagaje auto pentru biciclete, 70
lei/buc; jante tablă pe 13

ă complete pe 13, pentru VW
Polo, stare impecabilă, 500 lei. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând în Re

ă, an 2004, adus
recent ă, înmatri
culat, stare foarte bună, 3850 € neg.
Tel. 0727-245233, 0770-307812 ( )

Vând în Re
ă, fără ABS pentru Opel Astra;

ventilator pentru radiator apă pentru
Opel, VW

ă în 2015, toate dotările,
perfectă stare de func

ările, 1700 € neg;
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)

Cumpăr în Re ă
cu o singură axă pentru ma ă. Tel.
0757-311013. (RR)

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând la Oravi

ă, 1500
- 2000 €/buc neg; ma ă de
împră

ă, 50 lei/buc; cositoare Taarup
pe 4 tamburi mici, 400 € neg; Opel
Ascona, motor 1.6 injec

ă, plug, disc, 22.000 lei
neg. Tel. 0730-973439. (RR)

Vând la Lugoj remorcă monoax
pentru tractor; despuietoare
porumb. Tel. 0755-753027. (RR)

Vând la Lugoj Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Cumpăr remorcă
cu 4 ro

Vând la Măureni Daewoo
Lanos, an 1998, înmatriculat în
România în 2010, un singur
proprietar, taxa nerecuperată, motor
1.4 benzinar, stare perfectă de
func

Vând Opel Astra turbo diesel,
1700 cmc, consum 4,5%, an
fabricaţie 1995. Preţ 850 €. Vând
Dacia 1400 cmc, an fabricaţie 1996,
43 000 km rulaj. Preţ 550 €. Tel.
0770-714439, 0355-407465.

Vând la Plugova motocositoare
Carpatina, 2500 lei neg. Tel. 0762-
645351. (RR)

Oferte-Cereri

de Serviciu
Am absolvit Facultatea ISE, la

zi, Economie generală, am 7 ani
vechime în contabilitate, doresc să
lucrez într-o firmă serioasă. Locu-
iesc în Re

ă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

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

Între ătrân la domiciliul
meu, asigur condi ă cu
curte. Cu experien ă în străinătate.
Îngrijim bunic, bunică la domiciliul
meu asigur condi

ă. Tel. 0722-631009, 0766-
245845.

Tractări
ă. Program

Non Stop. Tel. 0755-541158.
Transport marfă intern

ă prelată
6,5 tone. Tel. 0761-217625.

şi

şcoal

şi îngrijire
deosebit

şi transport auto ieftin,
cu microbuz şi platform

şi
interna

ţa. Tel. 0757- 029877.
Ţin evidenţa contabil

ţ

ţin un b
ţii bune la cas
ţ

ţii

ţional cu camionet

Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

.

Electrician montez tablouri
electrice, prize, întrerupătoare,
doze, aplici, lustre, instala

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

ţii
electrice de la A la Z. Preţuri mici.
Tel. 0728-813340.

ţenie la firme. Tel. 0786-483
218, 0747-468797, 0355-415185

B
ţii, doresc cuno ţ

ţat, f
ţii, caut doamn

ţar
ţa. Tel.

0355-420190, 0756-334605.
Caut doamn ţiric

ţie. Eu 49 serios, sincer, micuţ,
sufletist. Re ţa. Tel. 0770-495533.

ărbat, 51 ani, 1,75 m, fără
obliga ă cu o
doamnă, maxim 50 de ani. Tel.
0725-348218.

Domn, 42 ani, divor ără
obliga ă, maxim 42 de
ani, poate avea

ă bună, doresc să cunosc o
doamnă 57-60 ani, pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0726-
733616.

Pensionar, 65 ani, caut doamnă,
55-65 ani, poate să fie ă,
să locuiască la mine la Re

ă sub ă max. 45
ani, fără mofturi, care dore

ştin

şi un copil, preferabil
din Caransebeş.

Domn singur, 58 de ani, stare
material

şi de la
şi

şte o
rela

şi

Tel. 0747-645680.

Matrimoniale
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Vând foarte urgent, la un pre
ătoarele

căr

ă - Calitate: Uzina de
Construc

ă volume.
Sunt din Re

ă halate
din doc, culoare albastră, mărimea
50-52, pentru bărba

ă, mărimea 48- 50,
noi, sunt persoană fizică, nu firmă.
Sunt din Re ă vede

ă fi
ă

ă de cusut Singer,
poate fi folosită

ălării negre plu

ţ
deosebit de avantajos, urm

ţi despre istoria ora ţa:
Istoria Uzinelor din Re ţa, 1771-
1996; UCM Re ţa, Tradiţie -
Competenţ

ţii de Ma ţa;
200 de ani de Construcţii de Ma

ţa, 1771- 1971, dou
ţa. Tel. 0751-132460.

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

ţi, noi. Sunt din
Re ţa. Tel. 0751-132460.

Vând foarte urgent, foarte ieftin,
la un preţ deosebit de avantajos,
haine de dam

ţa, sunaţi ţi
ca o s ţi foarte mulţumiţi.
Prezent m mai jos situaţia hainelor
pe categorii: un sacou lung, culoare
gri; un sacou culoare crem, cu guler
dantelat. Se pot vedea

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

ţ
250 lei. Vând p

şului Reşi
şi

şi

şini din Reşi
şini

la Reşi
şi

şi

şi şi o s

şi în poze.
Tel. 0751-132460.

şin
şi la cusut piele, pre

şat, 30
lei. Tel. 0255-257476.

Vând ma

Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

.
-

ute
.

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

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

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

ămpi de ra
dio.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.

ş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pt televizoare,
calculatoare de satelit şi l

şi caset

şi casc

Auto-Moto-Velo

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 la Goruia frez

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

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

ă de 1.40,
700 € neg. Tel. 0721-151956. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

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

ş i i n f o r m a

Vând la Oţelu Ro

ţie
-

ţa, tel.
0723-134194.

şu Mercedes-
Benz ClasaA, an 1999, înmatriculat,
full option, taxa nerecuperat

şi
ambreiaj schimbat facturile, clima
tronic, abs, esp, centralizat, 6400 €.
Tel. 0740-520382.

Vând Golf 3 an 92, stare
impecabil

şi

Vând în Glimboca alternator 12
V şi cilindru de basculare de 5 tone.
Tel. 0729-026268.

ă, 2.600
€ neg. Tel. 0754-577166. (RR)

Vând urgent bicicletă damă,
albă, adusă din străinătate, 21
viteze, furcă cu suspensie,
schimbătoare Shimano, cric, 399 lei
fix. Tel. 0728-813340.

Vând Vw Passat 2005, break1,9
tdi, înmatriculat, kit distribu

ă. Tel. 0726-701010.
Vând Opel Corsa în perfectă

stare din 2001 cu verificare tehnică
valabilă septembrie 2015 cu 2500
negociabil sau în lei. Re

Locuri de munc@ prin intermediul Re]elei EURES
pentru persoanele calificate n domeniul hotelier-
gastronomic care doresc s lucreze n Germania

î
îă

EURES Romania dispune de 80 de posturi pentru lucratorii calificati
in domeniul hotelier - gastronomic, care doresc sa desfasoare o
activitate sezoniera in Germania, pentru care se va organiza selectie la
Bucuresti in data de 6 martie 2014. Compania germana Europa Park
ofera locuri de munca pentru urmatoarele meserii: barman (10 de
posturi), ospatar/personal servire clienti (20 de posturi), bucatar (40 de
posturi) si supraveghetor de noapte (10 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de barman, ospatar si bucatar sunt
solicitate persoane care au calificare profesionala incheiata, experien-
ta in domeniu de cel putin 2 ani si cunostinte bune/foarte bune de limba
germana (nivel B1/B2). Pentru posturile de supraveghetor de noapte
persoanele interesate trebuie sa fi urmat cursuri de management in
domeniul hotelier si sa aiba atat cunostinte foarte bune de limba ger-
mana (nivel B2), cat si cunostinte de limba engleza si limba franceza.

Angajarea se face pe o perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an in
functie de ocupatie, incepand cu luna aprilie 2014. Salariul oferit este
motivant, in conformitate cu tariful prevazut in contractul colectiv de
munca in domeniu, iar orele suplimentare sunt remunerate in avans.
Angajatorul asigura cazarea si ofera programe de formare
profesionala, promotii si servicii complementare.

Persoanele cu domiciliul in judetul Caras-Severin care corespund
cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului
EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de
Munca Caras-Severin ,strada Traian Lalescu nr 17, pentru a fi
inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a
primi invitatie de participare la selectie. Inscrierea in baza de date se
realizeaza pe baza urmatoarelor documente

cerere tip (se completeaza la sediulAJOFM);
copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni);
C.V model Europass (cu fotografie) in limba germana (Lebenslauf);
cazier judiciar în original din care să reiasa ca persoanele nu au

antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic sanatos/

Apt pentru munca”.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Judetene

pentru Ocuparea Fortei de Munca Caras-Severin, strada Traian
Lalescu nr. 17, telefon 0255-212160, interior 23, consilier EURES
Mitrica Ramaian.

:
�

�

�

�

�

Instalator profesionist, execut
instalaţii pe cupru si henco. montez
centrale termice, apometre, cadă
baie, chiuvete, wc uri, baterii apă
etc. Tel. 0740-520382.

Tundem câini. Tuns, spălat,
coafat, tăiat unghii, la cele mai bune
pre

ă. Tel. 0728-323626.

ţuri. Tel. 0786-112763.
Execut costume populare orice

model ţa.
Câlnic. Tel. 0721-072576.

Transport persoane în Austria
ţ de la 50 euro de

persoan

şi pentru orice etnie. Reşi

şi
Germania. Pre

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

ţuri neg Tel.
0747-478023

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

Vrei s

Tel. 0741-631795.

şi
montaj. Pre

Montez mobil
şi sufragerii).Tel.0758-520890

şin şi ai
nevoie de p

ociabile.
.

-

Sap fântâni tradi

ă (bucătării, dormi
toare

ă cumperi o ma ă
ărerea unui specialist?
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