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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând 2 camere c

Vând apartament, confort I, 2
camere, semidecomandat, cu
îmbun

ămin, izolate,
interior/exterior, centrală, climă,
baie cu vană, geamuri termopane

ă meta-
lică, foartebine între ă, la cheie.
Pre

ă. Tel. 0728-568448.
Ofer spre închiriere apartament

cu o cameră, cu centrală, nemobilat,
pe termen nelimitat. Tel. 0770-
600615, 0741-532568.

Vând apartament, 3 camere,
parter, decomandat, lângă Gara
Nord, pe b-dul Muncii. Pre

ă, zona
Îndesire, lângă Facultate, compus
din etaj cu două camere

ă camere
ă

sufragerie, bucătărie, cămară,
centrală termică, curte cu acces
auto, termopane noi ă

ătă ă
termică, gresie, faian ă, u ă
metalică, la etaj 4/4, mobilat sau
nemobilat, în bloc acoperit, în
Moroasa II. Tel. 0355-411615.

ă

ătă

ăi, termopane,
centrală, par ă
op

ătă
ă văzut. Pre

şi
uşi interior termopane, uş

şi baie, hol,
intrare pod, parter cu dou
şi baie, hol, subsol cu camer

şi alte utilit

ş

şosea, 100 m de Vama Naid ş. Tel.
0743-092858.

Vând apartament, 2 camere,
confort 1, mobilat şi îmbun

ţinut
ţ 11.500 € negociabil. Tel. 0770-

473621.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ

120 euro pe lun

ţ 30 000 €.
Tel. 0746-465530, 0770-428647.

Vâna apartament la cas

ţi.
Tel. 0745-481773.

ţiri: termopane, central
ţ

Vând 2 parcele de teren, la

ţit. Tel.
0743-092858.

Vând apartament complet
modernizat, la cheie, locuibil
imediat, compus din 3 camere, 2
balcoane, 2 b

ţial mobilat (dup
ţiuni), str. Ioan Corvin, bl. C4, cu

vedere spre dealul Golului. Preţ
40.000 € negociabil. Tel. 0255-
215428 sau 0724-547091.

Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, decomandat, îmbun ţit.
Merit ţ negociabil. Tel.
0757-020095

Închiriez garsonieră mobilată.
Pre ă. Tel. 0728-568448.ţ 65 €/lun

Vând în Timi

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

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

ţie interioar

ţa garsonier

ţia de autobuz, compus

ţ
ţie elec-

tric
ţ

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

Vând în Re ţa cabinet medical
pe str. F ţine 2
înc

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

ş, Aleea Alunişului, la etaj 3,
15.000 € neg. Tel. 0724-488224,
0761-131883. (RR)

Vând la Bocşa, pe str. Sadovei,
apartament 3 camere, înc

şi buc

şoara. Tel.
0731-306659, 0721-157588. (RR)

Vând în Reşi

şile
schimbate, renovat recent, 32.000 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255-
222550. (RR)

Vând în Reşi

şi gr

şi

şi
şului nr. 11, con

şteptare, sal
şi 2 b

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

Vând garsonieră în Caranse-
be

ălzire
centrală, mobilat, 18.000 €. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod, betonie-
ră, circular, cazan de ă, moară
de măcinat cereale, ocupabilă
imediat, 15.000 € neg. sau schimb
cu garsonieră în Timi

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

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

Vând casă în Doman, aproape
de sta ă din 2
clădiri, 4 camere, 2 bucătării, baie,
gresie, faian ă, podele laminate,
geamuri termopan, instala

ă nouă, curte ădină mare,
suprafa ă totală 1260 mp, 55.000 €
neg. Tel. 0726-690102. (RR)

Vând în Re

ătă

ăgăra
ăperi, sală a ă asis-

tente ăi. Tel. 0723-224788. (rr)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ă în Moniom. Tel. 0761-
900597. (RR)

şiţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

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

Vând cas

Vând în Re

ă celălalt, 2 camere confort
1

ă, centrală,
mobilat de dincolo, 20.000 € neg.
Tel. 0770-479181. (RR)

Vând în Re

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

Vând în Re

ământ intravilan,
2400 mp, 20.000 €. Tel. 0255-
510358. (RR)

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă cu 3 camere, bucătărie, baie,
hol, pre

ă în Re
ă, lângă pia ă, Blocul

Func ătă-
ă, termopan, laminate, u

ără datorii, 6000 € neg.
Tel. 0748-362533. (RR)

Vând casă în Moroasa ,
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, hol, centrală, renovată interior
nou. Tel. 0748-929527.

Vând apartament 2 camere,
Re

ă fizică cumpăr aparta-
ment 3 camere, confort 1. Tel. 0729-
351291.

Vând apartament 4 camere,
confort 1, decomandat, etaj 2, bloc
din 4 etaje, izola ă, centrală
termică, geamuri termopan, gresie,
faian ă, 2 băi, 2 balcoane, renovat

ătă
ă închiriez spa

ă intrări. Tel.
0726-701010.

şi
şului, 2 apartamente la etaj 1,

unul lâng
şi 3 camere confort 1, dotate şi

utilate cu tot ce este nou, 28.000 €
respectiv 30.000 €, neg; apartament
3 camere confort 2, dotat cu tot ce
este necesar, totul este nou,
geamuri, podele, faian

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

şi faian

şi

şoara garsonier

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0769-212428, 0770-546592. (RR)

Vând în Timişoara, zona Fabric,
cas

şi

şi
schimbate, f

şi

şi
alte îmbun

ţa, Calea Caran-
sebe

ţ

ţa, str.

ţ

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

Vând la Sacu p

ţan, 23.000 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând în Re ţa, str.

ţ neg. Tel. 0762-112012,
0356-417389. (RR)

Vând garsonier ţa,
Lunc ţa mic

ţionarilor, la parter, îmbun
ţit

ţa, Govândari. Preţ neg. Tel.
0726-225083.

Vând imobil în comuna Petnic,
preţ neg. Tel. 0256-491677, 0732-
560920.

Persoan

ţie termic

ţ
ţiri. Tel. 0722-733257.

Caut s ţiu comer-
cial 100 mp, cu dou

Vând teren cu utilită

ă
la plecare. Închirierea se face pe
termen lung (minim 6 luni)

ă în Staerdorf cu 2 camere

ăgăra-

ă curentă,
curent electric 4 €/mp. Tel. 0722-
558567.

Vând apartament confort 2, 2
camere, bucătărie, baie, hol,
debara, balcon interior închis,
gres ie, fa ian ă, termopane,
încălzire, etaj 4/4 cu acoperi

ă Boc ă 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă,
laminate, termopane, centrală
termică, curte, grădină, pomi
fructiferi, vi ă vie, acces auto. Tel.
0749-3119691.

Vând apartament 2 camere
parter, confort 1, decomandat,
complet mobilat. îmbunătă

ării, u ă
metalică izolată, geamuri de lemn
duble, centrală, baie renovată
recent, ambele camere renovate,
cameră mare

ă în apropierea
parcului Victoria, merită văzut. Pre

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

ă
pe Aleea Tineretului, zonă centrală,
etaj I, mobilată. Chirie 300 lei pe
lună. Tel. 0770-370534.

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

ţi, Bratova.
Tel. 0726-701010.

Vând apartament 3 camere
decomandat zona gara de sud
parter. Tel. 0726-701010.

Vând teren intrav i lan în
localitatea Ezeris, Cara

ţ 8000 € negociabil.
Tel. 0760-981201.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, aleea Dacia, cu 140
€/luna + garanţie 140 € returnabil

Ţerovei 2 loturi
de 1000 mp fiecare, ap

ţ
ţa

Intim Micro 2. Tel. 0771-449583.
Vând cas

ţ

ţ

ţiri: izolat
exterior

ţ
30.000 € negociabil. Tel. 0762-
185810.

ţ 9 000 €. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

Ofer spre închiriere garsonier

ţit,
parţial mobilat. Preţ 22.500 €,
negociabil. Tel. 0724-761770.

ş-Severin,
1850 mp, pre

şi numai
persoanelor serioase. Tel. 0720-
026801.

Cas şi
1700mp teren, front stradal 20 m,
3800 €. Tel. 0722-558567.

Apartament 4 camere F
şului, amenajat, 37.000 €. Tel. 0722-
558567.

Teren pe valea

ş, pia

şa Montan

şi în casa sc ş

şi holul izolate interior.
Apartamentul se afl

Vând cas

Schimb sau vând urgent cas

ţ

ţ 18.000 €. Tel. 0255-236325.

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

ş

Imobiliare

Editorial Dan Popoviciu Ţara arde şi baba se piaptănă
Cancelariile celor două municipii din jude

ă, de aproximativ două săptămâni. Edilii din
Re

ă muntele de obâr
ă a ăutăcios a ă totul începe să se

învechească sau să dispară de prin urbea re ă de
jude ătura cu antichitatea ar fi oarecum de
în ării din cel de al
doilea municipiu al jude

ă pot da

ă că în cele două municipii mai sunt străzi fără

alimentare cu apă curentă. Fără asfalt. Fără canalizare. De
exemplu, la gugulanii cei fălo ă aflată la cinci
minute de mers pe jos până la aleea centrală de fântâni din
marmură, nu există canalizare. Riveranii deversează
dejec

ăpate în curul
cur ă ce iese din curul propietarilor
ce au demen

ări ci, măcar la apă curentă. Vin
pompierii cu cisternele ă locuitorii cu apă
potabilă. Dar, ei se bat pe numele pie

ă articole din presa locală, în unul din
ele, în mod for ă

ă mai crezi? Amândoi primarii,
Stepanescu de la Re

ă
fie oare adevărat că Frunzăverde pleacă la Bruxelles cu
europarlamentarele ămâne bătălia pentru fotoliul de
pre

ărăsi misia
divină de a le băga concetă ăstarea pe gât.

ă Tăi

ţ au un motiv
de gâlceav

ţa au dat numele unei pieţe de vechituri din municipiu,
singura de altfel, dup

ţ
ţ. A

ţeles. Dar, gugulanii, prin biroul comunic
ţului, Caransebe

ţ, ameninţând c
ţa de vechituri Semenic” unei pieţe de

vechituri de fier vechi!Al dracului deranj!
Nu import

ţiile în de mult uitatele pentru cei ce se dau cu parfum
de civilizaţie, haznale. Mai exact, gropi s

ţii, în care se deverseaz
ţa de a-

ţ, sunt cartiere ce doar
pot visa nu la canaliz

ţei de vechituri.
Extraordinar!

Ar mai fi vreo dou
ţat zic eu, cet ţenii din blocul explodat din

Re ţa cerând ajutor primarului din Caransebe
ţiei. Ce s

ţa
ţie, cum s-ar zice. S

ţean? Dar, dedicaţi cum îi

ţenilor bun
ţelu cu Dunca

şi
şie al gugulanilor,

Gugu. Dac ş fi r ş spune c
şedin

şadar, leg

ş, vin şi ei şi le bat
obrazul celor de la jude şi ei
denumiri gen „Pia

şi, pe o strad

şi construi un grup sanitar modern în,
culmea(!), incintei de locuit. La jude

şi îndestuleaz

şi ş pentru
rezolvarea situa

şi şi Vela de la Caransebeş, fac
parte din USL. Colegi în marea coali

şi r
şedinte al Consiliului Jude ştiu

eu pe cei doi primari, niciunul dintre ei nu şi-ar p
Şi-

atunci? Poate fac echip şi-i trag un
teleferic de pe Gugu pe Semenic.
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Primăria Municipiului Re ă

persoanele fizice, care achită integral debitele principale restante,
chiriile inclusiv amenzile contraven ă
începând de luni, 3 februarie 2014, până în 31 martie 2014, sunt scutite
de la plata dobânzilor, a penalită ărilor de întârziere.

Această decizie a fost aprobată de consilierii locali în
ă de Consiliu Local din data de 28 ianuarie 2014, prin HCLnr. 6.

Persoanele fizice pot plăti debitele restante, chiriile sau amenzile la
casieriile „Direc ăriei, situat în
Pia ărul 9, respectiv corpul IV de pe
Bulevardul Republicii numărul 18. Ghi ă
vineri, după următorul program:

luni, mar

ăriei, între orele 08:00-17.30; - joi, în
corpul IV, în intervalul orar 08:00- 17.30.

vineri, la casieriile din cele două corpuri ale Primăriei, între orele
08:00-13.30.

ă licita ă
deschisă privind delegarea gestiunii activită ăturat, spălat,
stropire, între ăilor publice

ătorul desemnat
este SC Supercom SA Bucure

ă în data de 1 februarie 2024.
Activită ă, efectuate până la data intrării în

vigoare a contractului de SC Brantner Servicii Ecologice SA-punct de
lucru Re

ă

În urma
ărârea nr. 8, au fost aprobate taxele speciale practicate

de SC Pie ă, în anul 2014, anexate acestui
comunicat. Taxa men ă la punctul 25 („Taxa pentru o masă
nerezervată în incinta Pie

ă în vigoare la data achizi ării diferen
ă desfă ării activită

ă, Consiliul Local al Municipiului Re
ă

ă ă

ă cum urmează
pensionarii cu indemniza

ă/masă
pensionarii cu indemniza

ă de 2 lei/mp.
Această facilitate se aplică doar pentru o singură masă din incinta

Pie

ă

şi şi Taxe” anun

şedin

şi Taxe” din corpul II al Prim

şeele sunt deschise de luni pân

şi joi (corpul II) între orele 08:00-
15:30;

miercuri, în corpul II al Prim

şi de salubrizare a parcurilor şi a
zonelor verzi amenajate în municipiul Reşi ştig

şti, societate cu care s-a încheiat
contractul nr. 23776/17.12.2013.

Durata contractului este de 10 ani, începând din data de 1 februarie
2014 pân

şi şti.
Personalul care presta aceste activit

şedin

şi

şi a Pie

şur
şi

şurarea unei activit
şi

şi buletinul de
identitate/cartea de identitate.

ţa prin „Direcţia Impozite ţ

ţionale, existente în sold, c

ţilor sau a major
ţa

ordinar

ţiei Impozite
ţa 1 Decembrie 1918 num

ţi, miercuri (în corpul IV)

În data de 2 septembrie 2013, a fost finalizat ţia public
ţilor de m

ţinere a c
ţa. Câ

ţile de salubrizare stradal

ţa, au fost preluate de SC Supercom SA Bucure
ţi a fost angajat de actuala

societate (19 persoane).

ţei ordinare de Consiliu Local din data de 28 ianuarie
2014, prin hot

ţe Re ţa SRL, în insolvenţ
ţionat

ţei de vechituri ţei auto este de 10
lei/zi”) intr ţion ţei de mobilier urban
necesar ţii.

Totodat ţa a aprobat acordarea
anumitor facilit ţi pensionarilor beneficiari ai indemnizaţiei sociale,
stabilite în condiţiile legii, pentru desf ţi
comerciale în incinta Pieţei de vechituri Re ţa situate pe aleea Gugu,
dup

ţii sociale de 350 de lei vor fi scutiţi de
achitarea taxei de rezervare lunar

ţii sociale de 350 de lei vor suporta doar
taxa zilnic

ţei de vechituri. Pentru a beneficia de acest avantaj, pensionarii cu
indemnizaţii sociale de 350 de lei vor prezenta, la intrarea în Piaţa de
vechituri, cuponul privind indemnizaţia social

�

�

�

�

�

:

Judeţul Caraş-Severin s-a confruntat în cursul
anului 2013 cu diferite situaţii de urgenţă generate în
principal de manifestarea unor fenomene hidro-
meteorologice periculoase, dar şi de alte categorii de
riscuri, care au afectat, pe perioade scurte de timp,
atât o serie de localităţi, cât şi infrastructura judeţea-
nă. Pentru gestionarea operativă a evenimentelor
înregistrate, membrii Comitetului Judeţean au fost
convocaţi pentru 13 şedinţe, dintre care 11 extraor-
dinare. În cadrul acestor şedinţe, au fost analizate
situaţiile operative, rapoartele comitetelor locale
pentru situaţii de urgenţă, precum şi nevoile de
sprijin şi asigurare logistică, în vederea gestionării
corespunzătoare a situaţiilor create. Au fost
adoptate un număr de cinci hotărâri prin care s-au
reglementat modalităţile de desfăşurare a activităţii.

au fost realizate 24 de exerci

-

.

-

Pentru o bună gestionare a eventualelor situaţii
de urgenţă de pe teritoriul judeţului, în anul 2013,
instituţiile cu atribuţii în domeniu şi reprezentate la
nivelul CJSU au întreprins următoarele

ţii pentru verificarea
fluxului informaţional;

s-au transmis 3 avertizări hidro-meteorologice
cod portocaliu (2 meteo, 1 hidro), 33 atenţionări
meteo, 12 atenţionări hidrologice, 125 atenţionări/
avertizări hidro-meteo imediate şi 21 informări
meteo fără cod, către CLSU şi structurile cu
răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă.

au fost executate - în baza Programului
principalelor acţiuni ale Comitetului Ministerial
pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi
Pădurilor - acţiuni de verificare privind modul în care
au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost
realizate şanţuri şi rigole în localităţi, pentru
asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari.

acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale
a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor, realizate în perioada
octombrie-noiembrie 2013;

exerciţiul de simulare pentru verificarea fluxului
informaţional decizional în vederea gestionării
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii în bazinul
hidrografic Timiş, realizat în perioada 25-27.07.2012

În ceea ce priveşte evenimentele produse, anul
2013 a fost marcat cu precădere de situaţii de ur
genţă generate de fenomene naturale periculoase,
în urma cărora, pe teritoriul a 13 localităţi, s-au
înregistrat pagube însemnate. Astfel, în urma
precipitaţiilor abundente (ce au ajuns până la 42,5
l/mp) înregistrate îndeosebi în lunile martie şi aprilie,
s-au produs o serie de inundaţii, precum şi scurgeri

de pe versanţi, cele mai afectate localităţi fiind
Slatina Timiş, Ciudanoviţa şi Dognecea (în perioada
14.03-26.03.2013) şi comuna Buchin (în perioada
01.04-14.04.2013).

Conform „Planului de Măsuri al Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pentru sezonul
de iarnă 2012 - 2013”, pentru gestionarea traficului
rutier desfăşurat în condiţii de iarnă au intervenit
lucrătorii I.P.J. Pentru deblocarea şi deszăpezirea
drumurilor, au acţionat forţe din cadrul S.D.N. şi S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Caraş-Severin. Angajaţii
S.J.A au executat patrulări pentru identificarea
persoanelor afectate de temperaturile scăzute.

În ziua de 2 iunie 2013, o autocisternă
înmatriculată în Bulgaria s-a răsturnat pe DN 6 (E 70)
km 396+670, pe raza localităţii Plugova. Cisterna
transporta gaz lichefiat, iar datorită unor avarii
survenite la supapele de suprapresiune, aproximativ
10.000 l de substanţă au ajuns pe carosabil. Pe
lângă forţele reunite ale ISU CS şi ISU MH, la inter
venţie au participat şi alte categorii de personal din
cadrul C.J.S.U. Caraş-Severin, precum şi angajaţi ai
unor societăţi comerciale din judeţele implicate în
acţiune, precum şi din Timiş. De menţionat referitor
la această intervenţie a fost blocarea pentru mai bine
de 24 de ore a drumului european.

La nivelul judeţului, au apărut, în luna iulie a
anului trecut, dificultăţi în gestionarea deşeurilor
generate de imposibilitatea desfăşurării activităţii de
compactare, balotare şi depozitare temporară a
deşeurilor. Această situaţie a fost dezbătută de către
membrii CJSU în trei şedinţe extraordinare,
analizându-se problemele existente pentru
identificarea soluţiilor posibile şi sprijinirea factorilor
responsabili în acest domeniu. La stingerea de
incendiu de pădure izbucnit în masivul Domogled, în
ziua de 1 august 2013, au participat numeroase forţe
din cadrul mai multor instituţii membre C.J.S.U.
Caraş-Severin, precum şi pompieri militari din
judeţele Mehedinţi, Gorj şi Dolj. Forţele terestre au
fost ajutate de elicopterele Inspectoratului General
deAviaţie al M.A.I

O altă situaţie de urgenţă care a necesitat
concentrarea şi colaborarea unor instituţii din
C.J.S.U. a survenit în municipiul Reşiţa unde, în data
de 1 octombrie 2013, a avut loc o explozie la un bloc
situat pe bulevardul Republicii. Intervenţia a fost
gestionată de forţele ISUJ şi de cele ale
administraţiei publice locale, alţi membrii ai C.J.S.U.
contribuind în limitele competenţelor lor legale.

Biroul de presă

:
�

�

�

�

�

S
şedin şi

şi
şe s

şi cele
halucinante, iar abera

şi cu nicio
discu

şii locali PSD din
cele şapte oraşe pe care viziunea sa didactico-
politic
ştie c şi

şu,
de constructorii de maşini de la Bocşa, de actul de
cultur

ş, de cea
mai veche episcopie ortodox

şcoala pedagogic
ş.

Solicit şi cear
ş, Oravi

şa, Anina, O şu şi B
şi retrag

şi s

şte cheltuielile generate de
transformarea unor oraşe în comune.

Dac

ş-Severin se va delimita de
parlamentarul Benga şi va regreta c

şi viziunea USL referitoare la descentralizare şi
reforma în administra

ăptămâna trecută, deputatul PSD Ioan Benga,
în plină ă a Consiliului Local Re ă
"Nimeni nu trebuie să uite că ora exactă se dă de la
Re ării, voi propune ca
ora ă rămână doar cele care au peste 50.000 de
locuitori! Restul să rămână comune!”"

Trăim într-o ă democrată, prin urmare opiniile
oamenilor trebuie respectate, dar nu

ăm să
fie pur personală. Oricum, aceasta nu are legătură
cu USL, cu programul de guvernare

ă făcută de
PSD, în interiorul echipei comune USL cu privire la
descentralizare, echipă din care eu fac parte.

Presupunem că nu s-a consultat cu colegii de
partid ai domniei sale, nici cu ale

ă le vrea transformate în comune. Dacă dânsul
ă ora exactă se dă de la Re

ă fi auzit de băile romane de la Băile
Herculane, de tradi ă de la O

ă de la Oravi
ă. La fel cum sperăm să fi

auzit de municipiul roman de la Caransebe
ă de aici, ca să nu mai

vorbim de ă veche de 530 de ani
din Caransebe

ăm deputatului Ioan Benga să- ă
scuze fa ă de cetă

ă, Boc ăile
Herculane, să î ă această declara ă de
realitate care nu are nicio legatură cu USL ă îi
asigure că nu a avut nicio inten

ă va mai face asemenea declara
ă-i cerem public chiar demisia de onoare din

calitatea de deputat al jude

ă a sus

ă din România.

ţ ţa, declara c

ţa. Iar în contextul regionaliz

ţar

ţia domnului Benga sper

ţie, propunere, negociere sau analiz

ţa, atunci ar fi
normal s

ţia siderurgic ţelu Ro

ţa, de mineritul de la Anina, de
portul de la Moldova Nou

ţ ţenii din Caransebe ţa,
Moldova Nou ţelu-Ro

ţie rupt

ţie de a-i pune pe
drumuri sau de a le cre

ţii nu vom
ezita s

ţului Caras Severin din
partea USL, iar PNL Cara

ţinut la
alegerile din decembrie 2012 un candidat care are
asemenea intenţii personale incompatibile cu politi-
cile

ţia public
I

ţia public

on Marcel Vela

Primar al municipiului Caransebe

ă

ş,

Preşedinte al Filialei PNL CS,

Vicepreşedinte Executiv al Partidului National
Liberal, vicepresedinte executiv cu atributii privind
administra

Primăria Caransebeş

Aleşii locali ai municipiului Caransebeş au decis
c şi chiar sanc

şu-
nat, cei responsabili s

şi 1.000 de lei. Cei care sta
şi p şuneaz

şului şi nu de şuni în concesiune de la Con-
siliul Local vor primi amenzi de pân

şi doar în urma achit

ă sunt necesare câteva reguli
ă rezolve problema sta ării sau tranzitării

prin municipiu cu efective de animale. Ca urmare,
autorită

ă limita terenului concesionat pentru pă
ă fie sanc

ă
ă ă cu animalele pe terenurile ce apar

ă
ă la 2.000 de lei.

Nu vor mai fi ierta ă cu
oile fără permis de transhuman ă. Permisul va fi
acordat pe baza unui traseu stabilit de către Poli

ă ării taxei de salubritate la
Transal, în caz contrar sanc

ţiuni,
care s ţion

ţile locale au decis ca în cazul în care nu se
respect

ţionaţi cu sume cu-
prinse între 500 ţioneaz

ţin
ora ţin p

ţi nici cei care tranziteaz
ţ

ţia
Local

ţiunile pot ajunge pâna
la 2.000 de lei.

Amenzi pentru tranzitarea cu
animale prin Caransebe}

Casa de Cultur ş
organizeaz

şi Instrumental

şi
pre şi din

şi afirmare a talentelor interpretative din
România. Concursul se desf şoar

şi muzic

Concuren ă piese muzicale, o
doină fără acompaniament

ă fie transcrisă pe note muzicale
ă organizatorilor până în data de 18 martie.

ă „George Suru” din Caransebe
ă Concursul Na

ă ă „Lu ă Iovi ă”, edi

ă de patrimoniul muzical din Banat
ă, constituind o modalitate constantă de

descoperire
ă ă pe două

sec ă vocală ă instrumentală.
Vârsta participan ă între 16 - 40 de
ani, iar cei dornici să se afirme se pot înscrie la acest
concurs folcloric până în data 18 martie.

ţional de Interpretare
vocal ţ ţ ţia a XX-a,
în perioada 21-22 martie 2014. Acest concurs este,
în opinia organizatorilor, o expresie a dragostei

ţuirii faţ
ţar

ţiuni: muzic
ţilor este cuprins

ţii vor prezenta dou
şi un cântec de joc, cu

acompaniamentul orchestrei, iar melodia de joc este
obligatoriu s şi
trimis

Concurs folcloric la Caransebe}

Raport de evaluare
a activit@]ii desf@}urate de Comitetul Jude]ean pentru

Situa]ii de Urgen]@ Cara}-Severin în anul 2013

Nr.
crt. Denumire TAXA Valoare

Taxa

1.

Taxă rezervare mese în Pieţele Reşiţa Sud şi
Nord:

- producători
- agenţi economici

100 lei/lună+TVA
110 lei/lună+ TVA

2. Taxă rezervare spaţiu pentru produse vrac 50 lei/mp/lună+TVA

3. Taxă zilnică masă legume - fructe
7 lei/rezervată

15 lei/nerezervată

4. Taxă zilnică „Sector comercializare produse
lactate”/ mp

15 lei/mp rezervat
23 lei/mp nerezervat

5. Taxă participare licitaţie
Treaptă licitaţie 10 % din valoarea de plecare

20 lei

6. Taxă închiriere cântar 5 lei/zi
7. Taxă WC 1,50 lei
8. Taxă parcare acoperită Reşiţa Sud 75 lei/ lună/loc
9. Taxă parcare auto 1,50 lei/oră

10. Taxă spaţiu suplimentar 5 lei/mp/zi
11. Taxă container produse vrac (pepeni/varză) 30 lei/zi

12. Taxă masă platou Reşiţa Nord şi Reşiţa Sud
9 lei/rezervată

20 lei/nerezervată
13. Taxă spaţiu pentru vânzătorii ambulanţi 20 lei/zi/mp
14. Taxă sacrificare miei 20 lei/buc
15. Taxă vânzare ovine tăiate 10 lei/zi
16.
17.

Taxă vânzare păsări tăiate
Taxă vânzare păsări vii

10 lei/buc
5 lei/buc.

18. Chirii spaţii
40 lei/ mp/ lună/ spaţiu+TVA
50 lei/mp/ lună /chioşc + TVA
30 lei /mp/ lună/terasă+TVA

19. Taxă publicitară 10 lei/mp/lună +TVA

20. Taxă intrare la „Piaţa de vechituri” şi „Piaţa
auto” de pe Aleea Gugu

1 leu/ persoană

21. Taxă chirie/terase/spaţiu în incinta Pieţei de
vechituri şi a Pieţei auto

20 lei/mp/lună + TVA

22. Taxă chirie/chioşc în incinta Pieţei de vechituri
şi a Pieţei auto

20 lei/mp/lună + TVA

23. Taxă rezervare mese în incinta Pieţei de
vechituri şi a Pieţei auto

25 lei/lună+TVA

24. Taxă masă rezervată/mp în incinta Pieţei de
vechituri şi a Pieţei auto

2 lei/ zi

25. Taxă masă nerezervată în incinta Pieţei de
vechituri şi a Pieţei auto

10 lei/zi

26. Taxă WC în incinta Pieţei de vechituri şi a
Pieţei auto

1 leu/zi

27. Taxă autovehicul pentru Piaţa de vechituri şi
Piaţa auto

10 lei /zi/autovehicul
80 lei/lună/autovehicul
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S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

3. ECHIPAMENTE DE PRODUCŢIE:

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

1. IMOBILE:
1)

3)

Teren în suprafa ă de 662 mp înscrisă în CF 30089 O

ădină în suprafa ă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba Bistra
nr. top 363/1

Construc ă amenajată în fabrică de produse congelate,
în suprafa ă construită de 597,59 mp

Imobilele sunt situate în O

ă

ă depună o
cau

ă inox, uscător,
balan ă inox ă sunt scoase la vânzare prin licita ă cu
strigare la cel mai bun pre

ă frigorifică, frigider cu
trei incinte, pasteurizator lapte, ma ă de întins aluat, ma ă de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, ma ă aluat, cuptor patiserie,
oală pentru sosuri cu malaxor pe gaz, ma ă fabricat ravioli.

Pre

ă prin evaluarea
tehnică.

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

ă.
Informa

ţ ţelul Ro

ţ

ţie tip P, cas
ţ

ţelul Ro ţul
Cara

ţi.
Preţ pornire licitaţie 88.650 EURO
Pas de licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. RISTOMAGIC S.R.L.

nr. RO57 RZBR 0000 0600 1428 9989 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

ţ ţie public
ţ oferit.

Pas de licitaţie 10 EURO
Taxa participare licitaţie 5 EURO/bun

- vitrin

ţ pornire licitaţie 2.200 EURO+TVA
Pas de licitaţie 10 EURO
Taxa participare licitaţie 15 EURO/bun
Preţul de pornire la licitaţie pentru echipamentele de producţie a fost

diminuat cu un procent de 50% din valoarea stabilit

Licitaţia va avea loc în data de 07.02.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi ţul
Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabil

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro

şu, nr.
top 362

Gr

şu str. A.I. Cuza nr. 15, jude
ş-Severin. Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe

buc

şoara.

- rafturi metalice, mas
şi hot

şin şin
şin

şin

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

şi condi

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

2)

2. OBIECTE DE INVENTAR:

Cauţiunea
ţie.

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

Sportul în viaţa mea
concurs şi simpozion naţional propus pentru

Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene 2014 avizat MEN

Prezentare
Şcoala Gimnazial şi

şasea şi adresat şi cadrelor didactice din
unit şi din cluburile sportive
din

şcoli, şi sportul de
performan

şi
mişcare privite din perspectiva promov

şte s
şi al

familiei şi al societ
şi în cadrul

activit şcolare. Se vor dezbate teme de
actualitate privind lec

şi aspecte legate de metodologia didactic
şi exemple de bune practici privind

promovarea sportului prin activit şcolare. Astfel,
manifestarea se va orienta spre practicarea sportului
atât de c şcoli şi în diverse cluburi, cât şi de
c şi interesat de sport,
de c ştient de importan

şc

ştiin
şi desf şurarea

simpozionului sunt: Inspectoratul Şcolar Jude
ş-Severin; Casa Corpului Didactic Caraş-Severin;

Academia Olimpic ş-Severin;
Direc şi Sport Caraş-Severin

promovarea unor modele de bune practici în ceea
ce priveşte desf şurarea lec
şi în sensul activit

şi în
cuvânt aspecte ale activit

şi sesizarea unor probleme în privin

şi liceale;
cadre didactice care predau la ciclurile preşcolar,

primar, gimnazial şi liceal.

Sportul în via

şi fair-play la clasa preg
ştafete, întreceri sportive cu participarea

elevilor de la clase preg şi
şi

b

şi nonformal - lucr

şiA3 (ciclul gimnazial), folosind
tehnic şi materiale la alegerea participan

şi vor fi scrise în
Word, pagin

şi
institu

şi timbrat (în valoare de 4 lei),
protocolul de parteneriat, fişa de înscriere şi taxa.

La sec
şte pentru fiecare autor. În cazul

în care se doreşte un singur CD pt. ambii participan
şi dou

şi vor
respecta criteriile stabilite de organizatori.

Participan
şa de înscriere, taxa de participare,

protocolul de parteneriat în dublu exemplar şi un plic
autoadresat şi timbrat în valoare de 4 lei. Adresa şcolii:
Şcoala gimnazial şi

şi ş- everin
Participarea la o anumit

şi un singur
coordonator al lucr

şi care respect

şur

şi CD-ul cu lucr

ă nr. 7 Re ă
manifestarea ă la edi

ă elevilor
ă ă ământ, precum

ă. Este o ac ă sportului, prin
sec ă prezinte
aspecte ale activită ăzute din mai multe
perspective. Este vorba despre activitatea didactică
ilustrată prin lec ă, sportul de masă,
care implică to

ă, practicat de un număr mult mai mic de
persoane. Totodată, ac ă la sport

ării unui stil de
via ă sănătos, manifestarea urmărind eviden

ă fie o reflectare a sportului din punctul
de vedere al elevilor, al cadrelor didactice, dar

ă
ă la ore, dar

ă
ă, proiectarea

didactică ă
specifică, precum

ă

ătre elevi, în
ătre cetă

ătre cetă
ării pentru sănătatea fiecăruia. Elevii sunt

provoca ă expună imaginea lor despre sport din
punct de vedere artistic, printr-un concurs de desene.
Cadrele didactice sunt invitate să sus ă păreri, opinii,
puncte de vedere exprimate în lucrări de specialitate
sau comunicări

ă

ă Română - filiala Cara

ă ă, dar
ă

ă de sport, în
general;

dezvoltarea abilită
ă

ării sportului în societate prin compara
ări europene;

promovarea rezultatelor elevilor din diverse col
ării care fac sport de performan ă.

elevi din clasele primare, gimnaziale

ătitoare -
demonstra

ătitoare din Re

ăie ă

Educa ă între formal ări ale
cadrelor didactice

Materialele înscrise la sec

ă
ării temei manifestării. Pe fa ă, în dreapta

jos, se va lipi o etichetă pe care se va scrie titlul lucrării,
autorul, clasa, institu

ă A4, cu margini egale de 20 mm; titlul va fi
scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold),
centrat; la două rânduri de titlu se vor scrie autorul

ă rânduri sub
numele autorului se va începe scrierea textului (la un
rând, text aliniat „justified”, Times New Roman 12).

Taxa de participare: 25 lei/cadru didactic, 10
lei/material pentru elevi

ăte

ă diplome de participare).
Un cadru didactic va participa la simpozion cu max.

o lucrare;
Toate materialele vor fi scrise cu diacritice

ările, fi

ă nr. 7 e

ă sec
ă de participarea la cealaltă.

La sec
ării; Un elev va participa cu o singură

lucrare.

diplomă de participare
premiile I, II, III, men

ă (primar, gimnazial, liceal)
articipan

ă
cerin

ărea doar materialele trimise în format
electronic.

Data desfă ării manifestării: 28 februarie 2014.
Termen limită pentru primirea materialelor: 21 februarie
2014. Diplomele ări vor fi trimise până la
data de: 1 aprilie 2014

Coordonator proiect: prof. Cristiana Schmaler
Echipa de implementare Prof. Ileana Pomoja Prof.
Cristina Ardeleanu Prof. Doina Caracalean Prof.
Violeta Groza Prof. Petru ălan Prof. Martin Moatăr
Prof. Cosmin Buda

Contact Prof. Cristiana Schmaler tel. 0723
400477 Prof. înv. primar Cristina Ardeleanu tel. 0734
935948

ţa organizeaz
, ajuns ţia a

ţile de înv ţ
ţar ţiune dedicat

ţiunile sale participanţii fiind provocaţi s
ţii sportive v

ţiile de educaţie fizic
ţi elevii din

ţ
ţiunea se refer

ţ ţierea unor
modele de bune practici. Acţiunea „Sportul în viaţa
mea” dore

ţii, în general. Simpozionul se va
orienta spre educaţia fizic

ţilor extra
ţia de educaţie fizic

ţi extra

ţeanul român pasionat
ţeanul de rând con ţa

mi
ţi s

ţin

ţifice în cadrul simpozionului.
Parteneri în organizarea

ţean
Cara

ţia pentru Tineret

ţiilor de educaţie fizic
ţilor nonformale;

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţ

ţilor de a reda în imagine
ţii sportive;

identificarea ţa
practic ţie cu alte
ţ

ţuri
ale ţ ţ

ţa mea - concurs de desene, picturi,
colaje

Sport
ţii,

ţa
Cupa „Fair-Play” la badminton - gimnaziu, fete
ţi - participare direct

ţia fizic

ţiunea I se vor realiza în
formatA4 (ciclul primar)

ţilor, cu con-
diţia respect ţ

ţia, prof. coordonator. Referatele
cadrelor didactice vor avea 2-3 pagini

ţia (Times New Roman 12); la dou

Materialele cadrelor didactice (secţiunea a II-a) vor
fi trimise pe adresa de mail concurs.sport@gmail.com

Participanţii la secţiunea a II-a vor trimite în plic un
plic autoadresat

ţiunea a II-a pot fi doi autori pe o lucrare. Taxa
de participare se pl

ţi, ta-
xa este de 30 lei (un CD

ţii la secţiunea I (elevi) vor trimite în plic
lucr

R ţa, str. Progresului nr. 6,
320135 Re ţa, Cara S .

ţiune nu este
condiţionat

ţiunea I va exista un singur autor

ţiune la secţiunea I, pe categorii
de vârst

p ţii la secţiunea a II-a (cadrele didactice)
vor primi un CD cu ISBN în care vor fi publicate
materialele reprezentative, de calitate, originale (nu vor
fi publicate materialele copiate)

ţele de redactare impuse de organizatori.
pe CD vor ap

.
: ,

, ,
, ţa B , ,

.
: , -

, , -

Sportul în viaţa mea

Scopul proiectului

Sec

Grupul ă este format din

Criterii privind materialele

Observa

Evaluarea

ţint

ţiuni

ţii

I. Dedicate elevilor - clasa pregătitoare - ciclul
primar, ciclul gimnazial şi cel liceal

II. Dedicate cadrelor didactice

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:

:

Concursul interjude ean "Simbol şi inovaţie"ţ
Acest concurs se desfăşoară în cadrul Programului

Mondial ECO ŞCOALA, program coordonat la nivel
naţional de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie,
susţinut de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul
Mediului. Şcoala noastră este înscrisă în acest
program. Se derulează i sub egida Simpozionului
Didactica Internaţional Ediţia a XXIII- a 2014

Concursul se adresează elevilor creativi din
învăţământul preprimar, primar, gimnazial, liceal şi se
desfăşoară în perioada 01.02.2014- 01.03.2014.
Obiective urmărite:

valorificarea materialelor refolosibile în cadrul
orelor de ”Abilităţi practice” şi ”Educaţie tehnologică” în
învăţământul preprimar, primar, gimnazial i liceal;

stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare
ale elevilor;

promovarea în lucrările elevilor a istoricului, tradiţiei
şi legendelor mărţişorului;

promovarea parteneriatului dintre învăţământul
preprimar, primar şi gimnazial prin realizarea unei
publicaţii şcolare cu creaţiile artistice ale participanţilor.

a) măţişor confecţionat din materiale refolosibile;
b) felicitare de Mărţişor;
c) creaţie literară (eseuri, legende şi poezii,

inspirate de această tradiţie românească).
Pentru secţiunea mărţişor, lucrările vor fi confec-

ţionate din materiale refolosibile. Numele elevului,
numele educatorului/învăţătorului/profesorului, şcoala,
localitatea se vor consemna obligatoriu. Persoană de
contact-prof. Nicoleta Valusescu, tel. 0720003010,
0255513091, e-mail: nicoleta_valusescu@yahoo.com.
Pentru secţiunea felicitare, lucrările vor fi confecţionate
din materiale refolosibile. Numele elevului, numele edu-
catorului/învăţătorului/profesorului, şcoala, localitatea
se vor consemna obligatoriu. Persoană de contact prof.

Elena Lepădat, tel. 0723488002, 0255513091, e-mail:
elena.lepadat @yahoo.com.

La proba de creaţie literară proprie materialele se
vor redacta pe formatA4, pe o singură parte, la un rând,
cu margini egale de 2 cm, text aliniat „justifield”. Titlul va
fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold). La
două rânduri de titlu se vor scrie: numele elevului, clasa
(Times New Roman, 12, Bold). La două rânduri de
numele autorului se va scrie conţinutul lucrării (Times
New Roman, 12, Bold). Numele învăţătorului/profe-
sorului, şcoala, adresa şcolii, localitatea se vor
consemna la sfârşitul lucrării (obligatoriu). Persoană de
contact-prof. Elena Lepădat, tel. 0723-488002,
0255513091, e-mail: elena.lepadat @yahoo.com.
Lucrările care nu au trecute toate datele nu intră în
concurs. Lucrările nu se returnează, organizatorii îşi
rezervă dreptul de a folosi materialele.

Pentru buna organizare a concursului, suntem
nevoiţi să impunem o taxa de participare de 5 lei (RON)
pentru fiecare lucrare. Fiecare participant poate trimite
un număr nelimitat de lucrări la fiecare secţiune. Pentru
certitudinea primirii diplomelor, sunteţi rugaţi să
trimiteţi, odată cu lucrările, un plic autoadresant timbrat,
format A4. Lucrările, formatul electronic şi mandatele
poştale vor fi trimise pe adresa Nicoleta Valusescu,
Strada Cetăţii nr. 4, loc. Caransebeş, jud. Caraş-
Severin, cod 325400 sau la adresa Lepadat Elena, str.
Racovitei, bl. A2, sc. D, ap. 3, loc. Caransebeş, jud.
Caraş-Severin, cod 325400, până în data de
28.02.2014 cu specificarea pentru concursul „Simbol şi
inovaţie” (banii pot fi puşi şi alături de lucrări). Lucrările
vor fi selectate de către un juriu stabilit, format din
reprezentanţi ai I.S.J. Caraş-Severin, C.C.D. Caraş-
Severin, Garda de Mediu Caraş-Severin şi profesori de
specialitate. Diplomele participanţilor vor fi expediate
după data de 01.04.2014.

ş

ş

Secţiunile concursului:

�

�

�

�

E.ON Gaz Distribuţie a depistat, anul trecut, circa 1.500 de cazuri de
consum fraudulos de gaze naturale

Valoarea prejudiciilor generate de aceste infracţiuni a fost de aproape 3
milioane de lei

O persoană a fost condamnată definitiv la trei ani de închisoare cu
executare pentru deteriorarea echipamentelor de măsurare a consumului
şi pentru complicitate la furt calificat de gaze naturale

Reducerea numărului de intervenţii neautorizate la aparatele de
măsură şi la instalaţiile de gaze naturale în scopul consumului fraudulos,
intervenţii care pot genera incidente grave şi care aduc prejudicii
consistente, reprezintă o preocupare constantă a E.ON Gaz Distribuţie.

În acest scop, compania noastră efectuează permanent verificări în
teren, prin intermediul echipelor specializate, rolul acestora fiind de a
depista sustragerile de gaze naturale din reţeaua de distribuţie. Anul trecut,
E.ON Gaz Distribuţie a depistat circa 1.500 de cazuri de consum fraudulos,
92 dintre acestea fiind înregistrate în judeţul Caraş-Severin.

Prin modificarea sau sustragerea de componente din instalaţiile de
gaze naturale se expun pericolelor de incendii şi explozii atât persoanele
care comit asemenea fapte, cât şi cele care se află în vecinătate. Totodată,
consumatorii sunt afectaţi direct, prin întreruperea alimentării cu gaze
naturale. Subliniem faptul că aceste intervenţii asupra echipamentelor de
măsură a consumului de gaz în scopul înregistrării unui consum mai mic
reprezintă furt calificat, infracţiune prevăzută şi sancţionată ca atare de
Codul Penal.

Anul trecut, în urma sesizării instituţiilor abilitate ale statului de către
compania noastră, o persoană a fost condamnată definitiv la trei ani de
închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la
furt calificat de gaze naturale în formă continuată şi pentru deteriorarea
echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale.

Recomandăm consumatorilor să nu accepte “ofertele” venite din
partea anumitor persoane şi să nu permită accesul acestora la instalaţiile
proprii sau ale distribuitorului licenţiat de gaze naturale în vederea
efectuării unor modificări de orice natură, menite a împiedica înregistrarea
cantităţilor reale de gaze naturale consumate.

Totodată, facem apel la spiritul civic al cetăţenilor pentru a sesiza
organele de cercetare penală sau compania noastră dacă au cunoştinţă de
existenţa unor intervenţii neautorizate la instalaţiile de gaze naturale, ce
pot duce la pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti.

Departament Comunicare Corporatistă E.ON România,

:
�

�

Consum fraudulos de gaze naturale

Informatizarea registrului agricol
Consiliul Jude

ă până în 15 iunie 2015, 15
primării din jude ă
accesul la informa ă

ă ă acesta
constituie un parteneriat între CSJ ării din jude

ă cum a declarat pre ă
inten ă se extindă în viitor

ării este de 2%.

ţean Cara

ţ vor beneficia de acest tip de proiect care faciliteaz
ţii din domeniul agricol, pentru cet ţeni

ţa acestui proiect const
ţ implicate în

acesta ţean, exist
ţia ca acest proiect s ţii

locale din acest judeţ.
Termenul de implementare al proiectului este de 18 luni

ţarea în
cazul celor 15 prim

ş-Severin a implementat un proiect ce prevede
informatizarea registrului agricol. Astfel c

şi pentru mediul
de afaceri. Importan şi în faptul c

şi cele 15 prim
şi, dup şedintele Consiliului Jude

şi la alte 15 administra

şi se va încheia
în 15 iunie 2015. Valoarea proiectului este de 6.734.605. Cofinan
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Circulara Băncii Na

ănătă

ăsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România (M.O. nr. 819 din 21.12.2013)

ărârii
Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire
a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condi

ănătă
ării prevederilor Ordinului ministrului

sănătă ări de
Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-
cadru privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate pentru
anii 2013-2014 (M.O. nr. 824 din 23.12.2013)

H.G. nr. 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri
pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr.
1.177/2010 al Parlamentului European

ălătoresc pe mare ăi navigabile interioare

ărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea
statutului de sta ă ă pentru
unele localită

ă (M.O. nr. 825 din 23.12.2013)
Legea nr. 376/2013 pentru modificarea

ă

ănătă ă în
chirurgie din 13.12.2013 (M.O. nr. 827 din 23.12.2013)

Guvernul României - Normele metodologice de
aplicare a O. G. nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân din
11.12.2013 (M.O. nr. 829 din 23.12.2013)

Ministerul Finan

ă

G. nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului
na ă online a taxelor

ărârea Consiliului de Mediere nr. 5315/2013 privind
completarea Standardului de formare a mediatorului,
aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007
(M.O. nr. 831 din 24.12.2013)

H.G. nr. 1063/2013 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind
organizarea

G. nr. 932/2010 (M.O. nr. 832 din 24.12.2013)
Ordinul Agen ă nr.

3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul
pre ă
nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor

ările/prestările

ţionale a României nr. 38/2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din
aur cu tema Istoria aurului - Tetraevangheliarul de la Hurezi
(M.O. nr. 815 din 20.12.2013)

Legea nr. 358/2013 pentru modificarea art. 1961 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s ţii
(M.O. nr. 819 din 21.12.2013)

Legea nr. 368/2013 pentru modificarea

ţii
deosebite (M.O. nr. 821 din 23.12.2013)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1538/2013 privind
prelungirea aplic

ţii ţionale deAsigur

ţiile acord ţei medicale în
cadrul sistemului de asigur

ţiune balnear
ţi

ţiei

ţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 (M.O. nr.
826 din 23.12.2013)

Ministerul S ţii - Ghidul de profilaxie antibiotic

u.

ţelor Publice - Anexa la Ordinul
ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013 pentru
modificarea

ţii instituţiilor publice,
Planul de conturi pentru instituţiile publice ţiunile
de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1917/2005, din 17.12.2013 (M.O. nr.
831bis din 24.12.2013)

H.G. nr. 1070/2013 pentru modificarea

ţional electronic de plat

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA

ţinutului declaraţiei informative privind
livr ţiile efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
(M.O. nr. 833 din 24.12.2013)

şi completarea
Legii nr. 165/2013 privind m

şi al preşedintelui Casei Na

şi al Consiliului din

24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care
c şi pe c şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 (M.O. nr.
825 din 23.12.2013)

H.G. nr. 1072/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hot

şi balneoclimatic
şi areale care dispun de factori naturali de

cur
şi completarea

unor acte normative din domeniul migra şi azilului (M.O.
nr. 826 din 23.12.2013)

Legea nr. 377/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii responsabilit

şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilit

şi instruc

şi completarea
H.

şi impozitelor
utilizând cardul bancar (M.O. nr. 831 din 24.12.2013)

Hot

şi exercitarea profesiei de arhitect, aprobate
prin H.

şedintelui Agen
şi

achizi
şi pentru aprobarea

modelului şi con
şi achizi

H.G. nr. 1077/2013 pentru modificarea Hot

� Legea nr. 380/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(M.O. nr. 842 din 30.12.2013)

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

Alegerile europarlamentare

alegerea pre

de anul acesta
vor avea loc pe data de 25 mai, iar cele două tururi
de scrutin pentru

ă să fie stabilită de către Parlament.

şedintelui - pe 2 şi
16 noiembrie, a anunţat premierul Victor Ponta.
Data referendumului pentru revizuirea Constituţiei
urmeaz

Militarii Batalionului 20 Infanterie "Dolj" au plecat în
Afganistan, aceasta fiind ultima misiune la care
participă militarii români în acest teatru de opera

ă la misiuni în
Afganistan înainte ca armata afgană să preia controlul.
În prezent, înAfganistan sunt .

ţii.
Este ultimul batalion care particip

1.014 militari români

România susţine deschiderea de noi rute de ferry-boat
între portul

ţa
Constanţa şi porturi turceşti, precum şi

restaurarea transportului ferry-boat între portul Constan şi
porturile georgiene Poti şi Batumi, a ar

şi pescuit, desf şurat

ătat ministrul
Transporturilor într-o întâlnire cu Comisarul European pentru
afaceri maritime ă ă în 30 ianuarie.

� �

�

�

�

�

� �

Ministerul Justi
Raed Arafat a fost numit în func

ntroducerea accizei de
000 de titluri de plat

ţiei a lansat în dezbatere
public ţia de secretar de stat în
Ministerul de Interne va conduce Departamentul de Intervenţii în Situaţii de Urgenţ I ţi la carburanţi va intra în vigoare
la 1 aprilie - a afirmat premierul Victor Ponta 2

ă proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
ă

ă au fost emise în luna ianuarie deA.N.R.P
şi şapte eurocen

ţional ţenii care au avut economii la CEC înainte de
1989 pentru achiziţionarea unui autoturism, dar care ţii bancare, vor fi desp ţi, a decis Camera Deputaţilor

ţilor, for decizional, a adoptat legea salubriz

Banca Na Cet
Camera

Deputa

ă a redus rata dobânzii de politică monetară de la 3,75 la 3,5% pe an, un nou minim istoric ă
ă la alte institu ăgubi

ării, care stabile ării selective a de
şi le transferaser

şte obligativitatea colect şeurilor

La data de 1 februarie 2014 intr

ţii române

ţional penal

ţionarea
sistemului de probaţiune;

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
m

ţii procesual penale.
Prin adoptarea noului Cod penal au fost introduse o serie

de instituţii noi în sistemul legislativ naţional, fiind aduse, de
asemenea, o serie de modific ţiilor deja
existente în reglementarea anterioar

ţia zilelor-amend

ţii faţ

ţi alternative la executarea
pedepsei în regim de detenţie, precum renunţarea la
pedeaps ţ

ţionator al concursului de
infracţiuni

ţiuni, în privinţa pedepsei principale, se aplic

ţ

ţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecat

ţiune, pe durata termenelor de încercare a diferitelor
modalit ţi de executare, acestea urmând a avea o intervenţie
activ ţii sporite.

Noul Cod de procedur
ţ

ţilor fundamentale;
au fost reglementate principiile fundamentale ale procesu

lui penal, introducându-se o serie de principii noi, precum
dreptul la un proces echitabil desf

ţiilor judiciare în procesul penal,
principiul obligativit ţii acţiunii penale strâns legat de cel subsi
diar al oportunit ţii, principiul non bis in idem, dreptul la liberta
te ţ ţii în obţinerea probelor;

instituţiile noi ale judec ţi

ţii;
a fost reglementat

ţilor de individualizare
a m

ţ

ţie devine o cale extraordinar
ţionale, numai pentru motive de nelegalitate;

au fost cuprinse elementele recent adoptate la nivelul
Uniunii Europene

ţelor CEDO;
practica judiciar

ţii noi, sesizarea
înaltei Curţi de Casaţie ţie în vederea pronunţ

ţi de Casaţie ţie ca
instanţ ţie;

a fost introdus ţia acordului de recunoa
ţiei;

au fost reglementate proceduri speciale menite a asigura
accesul justiţiabililor la mijloace

ţii soluţion

ţ

ţiune expres

ă în vigoare un pachet de
ă ă pachetul

reformei penale, a cărui elaborare
ă a efortului societă

ă civilă.
Astfel, subsecvent adoptării celor mai importante acte

normative din cuprinsul pachetului, respectiv noul Cod penal
(Legea nr. 286/2009) ă penală (Le
gea nr. 135/2010), au fost adoptate alte cinci legi organice în
materie penală, procesual penală ă, meni
te să completeze amplul proces de reformă în acest domeniu:

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
286/2009 privind Codul penal;

Legea nr. 252/2013 privind organizarea

ăsurilor educative ăsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
ăsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în

cursul procesului penal;
Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.

135/2010 privind Codul de procedură penală

ări importante institu
ă:

a fost introdusă institu ă în ceea ce prive
ă viabilă la

pedeapsa închisorii, putând fi dispusă în mai multe situa ă
de reglementarea anterioară, uneori chiar cumulativ cu
pedeapsa închisorii;

au fost introduse noi modalită

ă, amânarea pronun ării pedepsei, suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere;

s-a realizat reducerea unor pedepse, coroborată cu o mai
bună individualizare a acestora;

s-a agravat regimul sanc

ă sistemul
cumulului juridic cu spor obligatoriu

ăsuri educative pt minori;
s-a realizat extinderea

ă, locul de
muncă, ă ă
activită ă;

a fost regândit

ă
ă

ă penală conferă, pe de o parte, un
cadru procesual-penal modern, apt să asigure eficien ă

ă parte,
asigură transpunerea în dreptul intern a actelor comunitare în
materie.

Astfel:
au fost introduse proceduri suple
ă

ării drepturilor ă

ă
ării func

ă
ă

ă ă
ătorului de drepturi ă

ătorului de cameră preliminară sunt menite a valoriza
drepturile fundamentale ale omului ă

ă o nouă măsură preventivă, arestul la
domiciliu, în vederea extinderii posibilită

ăsurilor preventive;
au fost făcute modificări de substan ă în materia căilor

extraordinare de atac. Ca urmare a acestor modificări, recursul
în casa ă de atac, exercitată doar
în cazuri excep

ă o procedură penală eficientă
si rapidă, care sa permită respectarea cerin

ă unitară este asigurată prin intermediul
recursului în interesul legii

ării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept;

a fost consolidat rolul Înaltei Cur
ă de casa

ă institu
ă

ă ării cauzelor.
Intrarea în vigoare a codurilor penale reprezintă

îndeplinirea angajamentului României fa ă de Uniunea
Europeană, în cadrul Mecanismului de Cooperare

ă din iulie 2009, Comisia Europeană
recomanda intrarea rapidă în vigoare a celor patru coduri, o
men ă privind data de 1 februarie 2014 pentru
codurile penale regăsindu - se

şapte legi în materie penal şi procesual penal
şi adoptare a constituit o

continuare fireasc şti de
reformare, început prin adoptarea şi implementarea noilor
coduri civil şi de procedur

şi noul Codul de procedur

şi execu

şi func

şi a altor m

şi a
m

şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispozi

şte
pedeapsa amenzii, amenda devenind o alternativ

şi al recidivei (spre exemplu, în caz de concurs de
infrac

şi fix);
au fost reglementate numai m

şi eficientizarea pedepsei amenzii
penale;

au fost introduse noi pedepse complementare constând în:
interzicerea dreptului de a se apropia de locuin

şcoala sau alte locuri unde victima desf şoar

şi redimensionat rolul serviciilor de

proba

şi atribu

şi
celeritate procedurilor judiciare penale, iar pe de alt

şi eficiente, ce vor permite
desf şurarea anchetelor cu celeritate, dar şi cu garantarea
respect şi libert

şurat într-un termen rezo
nabil, principiul separ

şi siguran şi principiul loialit
şi libert şi

judec
şi principiul legalit

şi a fost creat

şi al unei institu
şi Justi

şi Justi

ştere a
vinov

şi forme procedurale mai
simple, avându-se în vedere accelerarea procedurii, pentru
asigurarea celerit

şi
Verificare. De altfel, înc

şi în raportul publicat la
începutul anului trecut.

-

-

-

.

-

-

-
-
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Ministerul Justiţiei 31.01.2014,
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Pachetul reformei penale
„Competi]ia de idei”

Ministerul Afacerilor Externe lansează
„Competi

ă a realizărilor ă
ă

ă, dar
ă a

expozi ăturilor
istorice

ă profesioni
ării

ării ării,
fiind deschisă participării persoanelor juridice.

Regulamentul competi

ă ă cu tema
„Hrănirea Planetei, Energie pentru Via ă”, la care
România participă cu un pavilion na

ării fiind stabilit de H.G nr. 115/2011,
cu modificările ulterioare. Pentru construirea
pavilionului, România are la dispozi

ă de 887 mp., indicativ S30, situat în zona
centrală a expozi

ă) - 2010, Yeosu (Republica
Coreea) - 2012

ă Milano (Italia) - 2015.

ţia de idei”, concurs public finanţat din
surse private, deschis tuturor propunerilor

ţiilor integrate pentru pavilionul naţional al
României la Expo Milano 2015, atât prin
intermediul ideii arhitecturale cât

ţilor ce definesc
unicitatea societ ţii române ţia sa
istoric ţialul deosebit, natural

ţiei mondiale
ţiilor de parteneriat strategic

consolidat dintre România
ţia se adreseaz

ţifice, culturii, creaţiei

ţiei este disponibil pe
site-ul www.mae.ro, secţiunea „România la Expo
Milano 2015 Achiziţii publice

ţia universal
ţ

ţional, cadrul
legal al particip

ţie un spaţiu cu
o suprafaţ

ţiei.

România a participat, în ultimii 25 de ani, la
toate expoziţiile mondiale ţionale
organizate sub egida BIE: Sevilia (Spania) - 1992,
Taejon (Coreea de Sud) - 1993, Lisabona
(Portugalia) - 1998, Hanovra (Germania) - 2000,
Aichi (Japonia) - 2005, Zaragoza (Spania) - 2008,
Shanghai (RP Chinez

ţat oficial participarea la
expoziţia mondial

şi
solu

şi al temei de
expunere şi denumirii pavilionului, bazate pe
originalitate, creativitate şi sustenabilitate.

În acest context, se doreşte o transpunere cât
mai fidel şi realit

şti în evolu
şi poten şi uman

al României, în corelare cu tema general
şi în contextul leg

şi al rela
şi Italia.

Competi ştilor din
domeniul arhitecturii şi peisagisticii, cercet şi
dezvolt ştiin şi comunic

şi concursuri”.
În perioada 1 mai - 31 octombrie 2015 se va

desf şura, la Milano, expozi

şi interna

şi a anun

-

.

Informaţii suplimentare

Ministerul Afacerilor Externe, 04.02.2014

Plenul Senatului, primă cameră sesizată, a
decis, cu o mare majoritate, abrogarea unui articol
din Codul Penal considerat că ar îngrădi libertatea
presei. Este vorba despre Articolul 276, care
stabilea că o persoană care face declaraţii publice
nereale referitoare la săvârşirea de către un
judecător sau de organele de urmărire penală a
unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amendă.
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Regimul sirian şi o parte din adversarii s

şi negociatorii
spun c

ăi
vor avea o nouă rundă de discu ăptămâna
viitoare, în ceea ce diploma

ă va reflecta un grad mai mare de acord
asupra punctelor spinoase decât a fost
reflectat în mod public.

ţii s
ţii

Preşedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, i-a invitat pe şefii de stat
şi de guvern din UE la un "dineu informal" la

în 27 mai, la douBruxelles ă zile după
alegerile europene, pentru a discuta despre
succesiunea lui Jose Manuel Barroso.

Dou

-

ă referendumuri controversate au avut
loc duminică, 2 februarie, în regiunea Găgăuzia
din Republica Moldova. Locuitorii s-au pro
nun ă peste 70%) pentru
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală
Rusia-Kazahstan-Belarus (DA - 90%), dar

ă ău au declarat ilegale
cele două consultări. Pe teritoriul Republicii
Moldova mai există o regiune separatistă,
Transnistria, autointitulată republică, dar, de
asemenea, nerecunoscută în plan interna

ţat covâr ţ

ţei (DA - 70%).
Autorit ţile de la Chi

ţional.

şitor (prezen

şi
pentru dobândirea independen

şin

� � �

�

�

�

� �

�

�

�

ţiat discuţii preliminare cu talibanii pakistanezi

ţiilor preliminare
cu talibanii pakistanezi ţii internaţionale s

ţat c ţia European
ţiile de informaţii str ţenilor

ţiei a mai mult de 1.000 de copii solicitanţi de azil aflaţi în centrele de imigrare în Australia

Jocurile Olimpice de iarn Guvernul pakistanez a ini Pre
Parlamentul

turc are în vedere un proiect de lege care ar da guvernului o modalitate u Guvernul pakistanez a amânat startul discu
UNICEF, a cerut comunit -

Casa Alb Asocia
Comisia pentru

Drepturile Omului din Australia a deschis o anchet
Coreea de Sud

ă de la Soci se deschid în 7 februarie
ă continue ă extindă proiecte militare bilaterale

ă de a închide site-urile web
ă ă facă tot ce poate pentru a preveni ca "tragedia umană" din Republica Centrafricană să se trans

forme într-o "catastrofă umană" ă a anun ă pre ă ă a hackerilor, Chaos
Computer Club, a dat în judecată guvernul german pentru că ar fi încălcat legea ăine în spionarea cetă

ă privind impactul deten
ăzboiul coreean, 1950-1953, care se va desfă

şedintele francez
Francois Hollande şi premierul britanic David Cameron au convenit, în cadrul primei reuniuni comune, s şi s

şoar

şedintele Obama se va deplasa luna viitoare în Arabia Saudit
şi a sprijinit agen

şi de Nord au convenit asupra unei noi etape de reuniuni pentru familiile separate de R şura la sfârşitul lunii

Nava spa ă RosettaţialLunar Reconnaissance Orbiter al NASA (LRO) are un
post de radio pe internet pentru persoanele care doresc s

ţiului" prin muzic

ţii percepute de nav

ţiilor determin

ţile noastre iubesc muzica, astfel încât aceast
ţion

ţe de vedere".
Lansat ţi

ale suprafeţei. Sonda este echipat

ţiunea dintre radiaţia în spaţiu cu un
material asem ţesutului uman, pentru a ajuta
oamenii de ţ

ţie care lovesc Luna
ţiune, care ofer

ţia suprafeţei. "Astfel am f

ţii", a declarat Nathan Schwadron, cercet

ţie

ţiile c

ţii.
Programul selecteaz

ţii recente. La cele mai mici
niveluri de radiaţii, principalul instrument va fi pianul. Dar,
pe m ţiilor cre

ţii crescute cauzate de erupţia solar

ţel sau o chitar
ţii a crescut mai mult. Un banjo ar însemna c

ţionare al telescopului pentru radiaţii.

Postul de radio este unul dintre produsele CRaTER
oficiale

ţii.
În ultimele decenii, oamenii de ştiinţă din multe domenii

au experimentat conversia în sunet, în speranţa de a
valorifica abilitatea oamenilor de a auzi mici modificări
instantaneu, chiar şi pe un fundal zgomotos. Cel mai
cunoscut exemplu este unul simplu: Contorul Geiger
produce un clic de fiecare dată când se detectează
particule radioactive. Acest procedeu a fost folosit pentru a
prezenta date de la mai multe nave spaţiale NASA, în
special Voyager 1 şi 2 şi Kepler.

Aplicatii la adresa:
http://prediccs.sr.unh.edu/craterweb/craterliveradio.ht

ml

On a desktop:
http://fire.wavestreamer.com:9411/listen.asx?sid=1

ă
consulte "vremea spa ă. Operând în timp
real, cât timp sonda nu se află în spatele Lunii, valoarea
măsurătorilor nivelului de radia ă sunt
transformate într-un flux constant de muzică. Nivelul
radia ă care instrumentul este selectat, cheia
muzicală utilizată

ă
metodă oferă un mod plăcut în care să interac ăm cu
datele", a declarat liderul de proiect muzical, Marty Quinn
de la Universitatea din New Hampshire, Durham, SUA.
"De asemenea, oferă accesibilitate pentru persoanele cu
deficien

ă în 2009, LRO orbitează Luna, realizând hăr
ă cu un telescop,

CRaTER, dotat cu ă
particulele încărcate energetic din razele cosmice
galactice

ă tipuri de măsurători cruciale. Un tip
studiază interac

ănător
ă să evalueze efectele pe care expunerea

din timpul unei călătorii spre Marte, de exemplu, o are
asupra oamenilor ălalt tip prive

ă o modalitate de a explora
compozi ăcut descoperiri

cuprinzătoare privind aspecte fundamentale ale acestui tip
de radia ătorul
principal pentru CRaTER. "De exemplu, am descoperit că
materialele plastice

ă decât ecranarea standard, cum ar
fi aluminiul".

Cele ăsoară cât de multe particule
energetice sunt înregistrate în fiecare secundă

ătre CRaTER Live Radio, unde un program
converte ăsurătorile în note pe o scară de patru
octave. ă, una
pentru fiecare detector. Tonurile mici indică o activitate
mare, în timp ce tonurile mai mari indică un număr mai mic
de radia

ă instrumentul principal
ă pe baza activită

ăsură ce nivelul radia ă una
dintre scalele minore

ăr
de radia ă din 7 ianuarie
2014, instrumentul primar a fost schimbat cu marimba,
care este două instrumente deasupra pianului. O tobă din
o ă în loc de o marimba ar însemna că nivelul
de radia ă a
fost atins vârful valorilor din intervalul normal de
func

şi ritmul.
"Min

şase detectoare care monitorizeaz

şi evenimentele solare.
CRaTER face dou

ştiin

şi organismelor. Cel şte
undele de radia şi efectele generate de
acea interac

şi alte materiale uşoare pot oferi o
protec şi mai eficient

şase detectoare m
şi trimite

informa
şte m

Şase sunete sunt emise în fiecare secund

şi o cheie
muzical

şte, va fi selectat
şi pianul va fi înlocuit cu unul din

celelalte şapte instrumente.
De exemplu, atunci când CRaTER a captat un num

şi este disponibil on-line şi prin intermediul unei
aplica

Sondă lunară transmite rapoarte muzicale ale vremii din spaţiu, live online
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Recunoa}terea documentelor
publice

Libera circula şi companiilor
este unul din drepturile de baz

şor de ob şi nu mai
exist

şapoartelor, nu acelaşi este cazul altor
documente publice, precum certificatele de
naştere şi de c

şi reducerea birocra

şterii
anumitor documente publice în UE.

Pentru simplificarea mobilit şi
studen

şi timp. Vor fi mai uşoare, de exemplu,
recunoaşterea unui certificat de naştere,
c

ş i t raducer i lor
necertificate

stabilirea unor norme europene pentru
documente, ce vor elimina necesitatea traducerii

ameliorarea cooper

şi având valoare probant
şte, printre altele, naşterea,

decesul, numele, c
şedin

şi
reprezentarea unei societ

şi
absen

şi documentele
eliberate de autorit

şi companiile
t rebuie s

şi a
traducerilor, care de multe ori nu sunt valabile
decât dac

ţie a persoanelor

ţinut. De
ţe pentru stabilirea autenticit ţii

pa

ţii ţiei, marţi, 4
februarie, eurodeputaţii au votat un nou
regulament pentru simplificarea recunoa

ţii muncitorilor
ţilor, noile reguli vor elimina o parte din

formalit ţile existente, care înseamn

ţii documentelor
Simplificarea se refer

ţile din statele
membre

ţia, adopţia, re ţa, cet ţenia,
naţionalitatea, bunurile imobile, statutul juridic

ţi sau a unei alte între
prinderi, drepturile de proprietate intelectual

ţa cazierului judiciar. Documentele
întocmite de persoane private

ţile statelor terţe sunt excluse
din domeniul de aplicare al propunerii.

Regulile aduc o schimbare important ţ
ţia actual ţenii

ţ

ă în UE. Uneori,
însă, aceasta nu este u

ă cerin ă

ăsătorie. Pentru facilitarea liberei
circula

ă

ă ă de multe
ori bani

ăsătoriile, înregistrarea unei case sau a unei
companii. Noile reguli includ:

scutirea documentelor publice de legalizare
sau apostilare

acceptarea copi i lor

ării administrative între
state pt verificarea autenticită

ă la documentele
oficiale eliberate de autorită

ă formală în
ceea ce prive

ăsătoria, parteneriatul
înregistrat, filia ă

ă
ă

ă

ă fa ă de
situa ă, în care cetă

ă dovedească autent ic i tatea
documentelor prin certificarea copiilor

ă traducătorul autorizat este rezident al
ării care cere documentul.

. .

-

�

�

�

�

„Să mâncăm sănătos pentru a ne sim

ă a publicat o propunere de reunire într-un cadru
comun a două programe destinate ă în prezent
separate, respectiv Programul de încurajare a consumului de fructe în

ăderii consumu
lui acestor produse de către copii, obiectivul este de a aborda într-un mod
mai eficace alimenta ă, de a consolida elementele educative ale
programelor ă ă
mâncăm sănătos pentru a ne sim

ă modelul „de la fermă la ă”, va pune accent pe măsurile
educative menite să îi sensibilizeze mai mult pe copii în legătură cu
obiceiurile alimentare sănătoase, cu gama de produse agricole disponibile,
precum

ătă
ă programe existente. Existen

ă

ă pentru statele membre, care vor avea, de asemenea,
posibilitatea de a alege produsele pe care doresc să le distribuie.

Conform prevederilor din acordul de anul trecut privind viitoarele
cheltuieli ale UE, noul program, odată aprobat, va dispune de un buget de
230 de milioane EUR pentru fiecare an

ătoare din bugetul pentru anul
2014 este de 197 de milioane EUR (respectiv 122 de milioane EUR

ă Parlamentului European
ă pe concluziile rapoartelor de evaluare

ă desfă ă în 2013, în cadrul procesului de evaluare a
impactului.

Programul de distribuire a laptelui în
ă din 2009.

De ambele programe beneficiază, în fiecare an, aproximativ 30 de milioane
de copii (peste 20 de milioane de copii beneficiază de programul de
distribuire a laptelui în

ă în ziua de azi, având în vedere tendin ădere, pe
termen mediu, a consumului de fructe

ărilor, consumul
de fructe ădere ămâne sub
cantitatea zilnică recomandată. Consumul de lapte este, de asemenea, în
scădere, iar copiii se orientează către produse supuse unei prelucrări
complexe. Excesul de greutate ări reale: în 2010,
OMS a estimat că aproximativ unul din trei copii din UE cu vârsta cuprinsă
între 6 ă tendin ă înregistrează
o cre ă: estimarea pentru anul 2008 era de unul din patru copii.

ţi bine”: Comisia propune
combinarea

ţia deficient
ţii. Sub deviza „S

ţi bine”, acest program consolidat,
conceput dup

ţiona în baza unui cadru juridic
ţirea ţelor administrative ale

celor dou ţa acestui cadru unic va reduce
sarcinile de gestionare ţilor naţionale, ale

ţa programului. Participarea la
sistem va fi facultativ

ţie cu
bugetul noului program, suma corespunz

ţa de sc

ţie care apar. În majoritatea ţ

ţ

şi consolidarea programelor existente de distribuire a laptelui
în şcoli şi de încurajare a consumului de fructe în şcoli

Comisia European
şcolilor care au fost pân

şcoli
şi Programul de distribuire a laptelui în şcoli. În contextul sc

şi de a contribui la lupta împotriva obezit

şcoal

şi cu aspectele privind durabilitatea, mediul şi deşeurile alimentare.
Noul program va func şi financiar comun,

care va permite îmbun şi simplificarea cerin

şi de organizare ale autorit
şcolilor şi ale furnizorilor şi va spori eficien

şcolar (150 de milioane EUR pentru
fructe şi legume şi 80 de milioane EUR pentru lapte). În compara

şi 75 de
milioane EUR). Propunerea, care va fi înaintat şi
Consiliului, se bazeaz şi pe
consultarea public şurat

şcoli a fost instituit în 1977, iar
programul de încurajare a consumului de fructe în şcoli dateaz

şcoli şi 8,5 milioane de copii de programul de
încurajare a consumului de fructe în şcoli). Necesitatea acestor programe
pare şi mai evident

şi legume şi de lapte, precum şi noile
probleme legate de alimenta

şi legume în rândul copiilor este în sc şi r

şi obezitatea sunt preocup

şi 9 ani este supraponderal sau obez.Aceast
ştere rapid

-

Context
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„Să mâncăm sănătos pentru
a ne simţi bine”

Preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici,
a promulgat Legea amnistierii protestatarilor
re şi abrogarea
pachetului de acte normative antiproteste iar
Vestul şi Rusia se acuz

şiArseniy Yatsenyuk, un aliat al fostului
prim-ministru Iulia Timoşenko, precum şi parla
mentarul Petro Poroşenko şi starul pop Ruslana
Lyzhychko au f

ţinuţi în timpul manifestaţiilor

ţiunii instabile.
În marja Conferinţei pentru Securitate de la

München, boxerul transformat în politician Vitali
Klitschko

ţie.
Protestele din Ucraina au început în 21

noiembrie, când preşedintele Viktor Ianukovici a
suspendat un acord pentru o mai bună integrare
cu Uniunea Europeană. Protestatarii sunt încă în
stradă în număr mare şi au confiscat clădiri
guvernamentale regionale în mai multe părţi ale
ţării. La Kiev, capitala, ciocnirile între protestatari
şi forţele de securitate au devenit violente, mai
multe persoane pierzându-şi viaţa.

Ce se întâmplă în Ucraina este important, dar
poate fi, de asemenea, confuz şi dificil de înţeles
pentru cei din afară, care nu cunosc istoria care a
condus la - şi, în unele moduri explică - această
criză.

ă reciproc de
"constrângere" a na

ăcut lobby pentru opozi

-

Într-un interviu acordat unei publica

Ac

ţii
americane, Pre ţ i i
Palestiniene

ţiunile care ameninţ

şedintele Autori tă

ă unitatea Arabiei
Saudite

, Mahmoud Abbas, a sugerat c
ţ ţioneze în

Cisiordania

ţiei statului sau regelui - vor fi
considerate acte de terorism în cadrul unei noi
legi de combatere a terorismului, care a intrat în
vigoare în regatul din golf.

ă o
for ă NATO condusă de SUA să sta

, încălcarea ordinii publice sau
defăimarea reputa

şi Ierusalimul de Est într-un viitor stat
palestinian, în scopul de a asigura securitatea
Israelului.

A fost lansată campania pentru alegerile preziden

ă pentru a-l înlocui pe Hamid Karzai, care a condus, mai mult sau
mai pu

ăturarea regimului islamic al talibanilor,
ă candideze pentru un al treilea mandat.

ţiale din
, programate pentru data de 5 aprilie, cu 11 candidaţi în

lupt
ţin, Afganistanul în cei 12 ani de la intervenţia pentru

înl ţional
împiedicat s

Afganistan

şi este constitu



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 Timiş porumb boabe.
Tel. 0755-753027. (RR)

Vând în Re

ă nouă,
mini, 250 lei; tabletă nouă E-boda, la
cutie, cu garan

ătărie, merge
ă, 180 lei; sta ă 300 W,

100 lei; microfon profesional fără fir,
100 lei; tv color diagonala 37, încor-
porat cu video, 130 lei; tv color mare,
32 inch, cu display spart, 200 lei sau
la schimb. Tel. 0765-577197. (RR)

şi

şi tv de 15, 500 lei; televizor 20 inchi,
adus din Italia, 350 lei; tablet

şi la maşi-
n şin

ţa calculator P4,
300 lei; calculator P4 cu monitor lcd

ţie, 300 lei; tv lcd 15
inchi de buc

ţie de ma

Vând la Lupac mulgătoare, 1250
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la

Cumpăr în Re ă electro-
nică mică în stare perfectă; 4
scaune pentru cameră de zi, în stare
bună; crati ă din fontă. Tel. 0727-
199030, 0355-409985. (RR)

Vând la Boc ă
verde, coasa 2

ăcinătură pentru animale; ovăz;
scroafă vietnameză de prăsilă sau
tăiat, 200 €; porci 65-75 kg, 10 lei/kg;
vier marele alb, 95-100 kg. Tel.
0740-770047. (RR)

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

Vând la Sacu iapă de 8 ani,
murană, gestantă luna 6-a, 3500 lei
neg; grăsun 40 kg, 400 lei. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând la Timi ănesc
mioritic de 5 luni, 200 € neg; cărucior
mare, 150 lei neg. Tel. 0722-
129295. (RR)

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

Vând în Re

ă, mărimea 38, damă, 50 lei;
oglindă pentru hol, 1400x350, 50 lei;
suport inox pentru perie

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

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

Vând la Cara ă de
cereale industrială, capacitate 800-
1000 kg/h; centrală termică pe
lemne 20 KW. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)

Vând în Mercina o pereche de
păuni, 150 €; porumbei, de la 50 lei
perechea; pereche purcei rasă de
carne, 800 lei. Tel. 0769-855538. (rr)

Vând în Re

Vând la Timi
ă ărcător, nou, în cutie,

350 lei; bilet avion către Roma, 85 €.
Tel. 0762-112012, 0356-417389 (rr)

Vând în Re

Vând la Clocotici ă 30 grade,
15 lei/l sau schimb 100 litri cu un
camion de lemne. Tel. 0255-
234023. (RR)

Şopotu Vechi porc 145
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0748-146425.

şi

şa balo
şi 3, şopru,

18 lei/buc; balo
şrot de floarea soarelui şi

m

şoara ciob

şi

şi hârtie
igienic

şova moar

şi şi,
40 lei/buc; nimfe, 90 lei/buc; Micul
Alexandru verde, 270 lei/buc;
albaştrii, 300 lei/buc; galbeni, 320
lei/buc. Tel. 0757-137322, 0255-
233769. (RR)

şoara telefon Nokia
210, c şti, înc

şi
şi, 8 registre, impe-

cabil, 550 €. Tel. 0746-323212. (RR)

ţa org

ţ

ţi de lucern
ţinuţi sub

ţi fân, 15 lei/buc;
baloţi paie;

ţi, 150 € neg; org

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

ţelan pentru con-
dimente, 12 piese; aparate defecte
pentru piese: radio casetofon, aspi-
rator, pr

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

ţa papagali: peru

ţa acordeon
Farfisa, 120 ba

ţuic

Vând mobil

V
, pre

ă tineret compusă
din dulap, vitrină mare, trei vitrine
mari separate ă
fotolii piele neagră, pe role

ă, bej. Vând masă extensibilă,
de bucătărie. Vând tensiometru
(garan ă). Tel.
0721-155683.

Vând unelte pentru făcut pălării.
Ajut

ă . Tel. 0355-
410523.

Vând ieftin două u

ătărie), făcute din
lemn, la comandă, cu sticlă, mânere
(fără toc), lăcuite culoarea lemnului.
Pre

Vând în Re
ă, 350 lei. Tel. 0355-

414132. (RR)
Vând în Târgovi

ă, 3500 lei. Tel.
0760-908392. (RR)

Vând în Caransebe

ă, 100 lei; ma ă electrică de
cusut, 200 lei; cuptor electric pentru
pizza, 80 lei neg; 2 dvd-uri, 60
lei/buc; sta ă pentru ma ă,
600 W, 200 lei; 2 difuzoare noi,
pentru ma ă, 150 lei; casetofon
pentru ma ă, 60 lei. Tel. 0724-
488224, 0761-131883. (RR)

Vând în Boc ă de circular
mare, cu motor trifazic de 4 KW, cu
pânză, 200 €; motor electric 11 KW,
3000 rota

ăcut ă, 130 l, din inox alimentar
cu răcitor de cupru, are toate usten-
silele, 1000 €. Tel. 0747-877713. (rr)

Vând în Re ă sufrage-
rie, 800 lei; schiuri, be

ăci de zăpadă, 150 lei
perechea; masă de bucătărie
extensibilă cu 6 scaune, 600 lei;
ma ă electrică de cusut în
perfectă stare, 100 €; saltele diferite
mărimi, 100 lei/buc; pătu

ăn, 150 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Câlnic fân. Cumpăr
capră bună cu lapte. Tel. 0255-
210535. (RR)

Vând la Târnova cal de 2 ani,
1000 € neg; berbec de rasă, 4500 lei
neg. Tel. 0764-422290. (RR)

Vând la Sacu purcei de două
luni, 650 lei/perechea. Tel. 0761-
690834. (RR)

Vând în Re
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 încorpo-
rate, profesional, aproape nou, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Valcani, Timi

Vând la Borlovenii Noi iapă
culoare neagră, 1000 lei sau schimb
cu una mai tânără ătesc
diferen ăr ma ă de cusut,
stare bună de func

şi birou. Vând dou
şi 2 fotolii

scoic

şi la însuşirea meseriei. Tel.
0255-257476.

şi duble
pentru balcoane şi 2 geamuri mari (2
camere şi o buc

şi

şte (Timiş), 2
vi

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

şin

şin
şin

şa mas

şi

şin

şi

şiri, surs

ş, 2 iepe,
2000 €. Tel. 0256-385235, 0767-
164180. (RR)

şi pl
şin

ţie tehnico-medical

ând convector pe gaz, stare
foarte bun ţ 200 €

ţ 300 lei toate. Tel. 0721-155683.
ţa contor de

energie termic

ţele de 6 luni; vac

ţie nou

ţii, 1000 lei; cântar metalic
de la 0 la 550 kg, 200 €; cazan de
f ţuic

ţa mobil
ţe, bocanci de

schi, pl

ţ pentru
copii tip leag

ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c

ţie la montaj, 300-
350 lei; convectoare pe gaz Lampart
LB80 pentru c

ţat, pentru bloc, stare foarte
bun ţie la montaj, începând
de la 350-400 lei/buc; subwoofer
100 W, 10 ie

ţa. Cump
ţionare Tel. 0737-

835945, 0762-378703, 0748-
486003. (RR)
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Vând la Lupac 10 oi rasa
ă, 400 lei. Tel. 0255-233653. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg; baloturi de paie, 6
lei/balot neg; baloturi de lucernă, 15
lei/balot. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând la Boc ă de 2
persoane, nouă, 350 lei; canapea
mai veche, 80 lei; dulap de haine

ă. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând la Re

ă damă, 150
lei; 2 ma ălat automate, 350
lei; masă de bucătărie cu 4 scaune,
75 lei; 2 u

ălat rufe fără
stoarcere, 100 lei; ma ă de cusut
electrică din Germania, 150 €. Tel.
0355-427473. (RR)

Vând 3 apometre de bloc, o ma-
ă de spălat neautomată, Albalux,

o chiuvetă mare de baie, televizor
color tip vechi, 1 tastatură pentru
calculator, haine pentru femei
mărimea 44-46. Tel. 0770-479559.

Vând ma ă găurit, fixă, făcută
în atelier. Pre

ă făcut, cu mă

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

Vând televizor marca Terris, led
tv 24-23, cu dvd încorporat,
rezolu

ări. Pre

Schimb ă de prună pe grâu,
orz sau porumb. Cartofi mari de
mâncare la schimb pe cereale. Tel.
0764-007606.

Vând în Anina clăpari la 50 lei
perechea

Vând GPS auto Navon diago-
nala mare, card de 2GB original
Navon cu harta iGO a României,
suport parbriz, încărcător auto pre

Vând 2 ma ălat vase la
pre

Vând covoare de diferite culori
ărimi. Pre

Vând proiecte de licen ă

ă L. Titirca. Proiectele sunt
înso

ă

Că ănesc mioritic
născu

Vând telefon smartphone Nokia
Lumia 610 culoare roz, foarte pu

ă impecabil.
Pre

ă de cusut electrică, cehoslo-
vacă, instant apă caldă Bosh,
trotinetă copii. Tel. 0355-881932.

Vând monitor, diagonala 54 cm,
marca Philips. Pre

ţurca-
n

ţa 4 scaune
tapiţate, 100 lei; biciclet

ţ 150 euro. Vând
aparat de sudur

ţ 150
euro. Tel. 0748-929527.

ţ

ţie 1920x1080 pixeli
ţ 300 euro negociabil.

Tel. 0720-380033.
ţuic

ţ
150 lei. Tel. 0721-410752.

ţul de 300 lei bucata, în stare de
funcţionare. Mai multe informaţii la
telefon. Tel. 0749-044785.

ţuri de la 50-150 lei. Tel.
0749-044785.

ţ

ţite de prezentarea în Power
Point. Proiectele dep

ţei rasa ciob
ţ i în 3 ianuarie, preţ

negociabil. Tel. 0722-558567.

ţin
folosit. Telefonul arat

ţ de vânzare 420 lei,u

ţar mare, sufragerie,
ma

ţ 500 lei. Tel.
0731-153200.

şa canapea fix

şi
vitrin

şi

şini de sp

şi de parchet, 100 lei/buc;
2 maşini de sp

şin

şin

şin

şti şi
electrozi, pentru atelier. Pre

ştie, c

şi multe
alte dot

şi schiuri de la 50-80 lei
perechea, aduse din Germania. Tel.
0749-044785.

şini de sp

şi
m

şcoli
sanitare postliceale, conform
planului de redactare. Studiu de caz
dup

şesc 60 de
pagini. Tel. 0724-583297.

şor
negociabil. Tel. 0762-444446.

şin
Vând col

Vând la Boc ă din ă
pentru betonieră, 80 € neg. Tel.
0729-070819. (RR)

şa coroan ţat
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Auto-Moto-Velo
Vând Opel Astra, turbo diesel,

1700 cmc, consum 4,5%, an
fabricaţie 1995. Preţ 750 €. Vând
Dacia 1400 cmc, an fabricaţie 1996,
43000 km rulaj. Preţ 550 euro. Tel.
0355-407465, 0770-714439.

Vând ma
ţ 800 €. Schimb Matiz pe

materiale de construcţii. Tel. 0748-
929527.

Vând la Re ţa 2 semiremorci
pentru tractor 445, preţ 2500 lei
respectiv 3000 lei, neg. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând la Goruia frez

şin

şi

ă Matiz, din 2004.
Pre

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

Cumpăr la Sicheviţa radiator
tractor 650. Tel. 0730-529337. (RR)



Cursuri de formare profesional@/ucenicie
în Germania

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-
Severin, prin Compartimentul EURES din cadrul acesteia,
promovează 3 cursuri de formare profesionala/ucenicie în Germania
pentru domeniul hotelier gastronomic. Sunt disponibile 3 posturi de
bucătar, 4 posturi de specialist in domeniul hotelier si 4 posturi de
specialist in restaurant.

Aceste cursuri sunt destinate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 -
35 de ani, fiind finantate din bugetul Ministerului Federal pentru Munca
siAfaceri Sociale din Germania prin intermediul proiectului MobiProEU
- The Job of my Life, programul urmând a se derula până la finele anului
2017.

Pentru posturile de bucătar sunt acceptate persoane care au
certificat de absolvire a şcolii generale, pentru posturile de specialist în
domeniul hotelier sunt acceptate persoane care au certificat de
absolvire a liceului şi cunosc în mod obligatoriu limba germană şi o altă
limbă străină, de preferinţă, limba engleză, iar pentru posturile de
specialist în restaurant sunt acceptate persoane care au certificat de
absolvire a liceului şi cunosc în mod obligatoriu limba germană şi limba
engleză. Termenul-limită pentru transmiterea aplicaţiilor este data de
15 februarie 2014.

Pentru informaţii suplimentare şi trimiterea CV-urilor în limba
germană şi a solicitării de aplicaţie (scrisoare de intenţie în limba
germană), persoanele interesate sunt rugate să se adreseze
consilierului EURES din cadrul AJOFM Caraş-Severin, strada Traian
Lalescu nr 17, tel. 0255 212160.-

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

REŞIŢA:

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBEŞ:

ORAVIŢA:

Ţ:

fiziokinetoterapeut: 1; kinetoterapeut: 1; lucr

operator introducere, validare

agent de vânz

amanetar: 1; asistent personal de îngrijire: 1;
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie general

contabil: 1; lucr

ător
comercial: 1; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide

ări: 1; electrician de
între ăiat bu

ător comercial: 2; maseur: 1; motorist la motoagregate
ă: 1; muncitor necalificat în silvicultură: 1; paznic: 2;

ă de mare tonaj: 4; sortator produse: 2;

ă: 1;
lucrător comercial: 1; operator la robo

vânzător: 1;

ător bucătărie (spălător vase mari): 1;
lucrător comercial: 1; ă de mare tonaj: 2; zidar
pietrar: 1;

şi
semisolide: 1; şi prelucrare date: 1:

şi repara şteni: 1; inginer/subinginer
silvic: 1; lucr şi
maşini în silvicultur
şofer autocamion/maşin

şofer autocamion/maşin

ţinere ţii: 1; gaterist la t

ţi industriali: 1;

MOLDOVA NOU

34

Ă:

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.02.2014

Vând la Lugoj despoitoare
porumb. Cump

ţi de 3.5 tone, pentru tractor.
Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Cara

ţie,
185x14, 350 lei ambele. Tel. 0746-
056699. (RR)

Vând în Boc

ţie, toate actele la zi.
Tel. 0742-992363, 0255-556239 (rr)

Vând în M

ţin folosit

ţa Ford Mondeo
combi, an 1997, alb, motor 1.8 die-
sel, faruri, volanul

ţa, de 750 kg,

ţie 1981, înmatricu-
lat persoan

ţionare. Preţ 300 € negociabil.
Tel. 0744-627916.

Vând Golf trei, an 92, model
sport. Tel. 0726-701010.

ăr la Lugoj remorcă
pe 4 ro

ă
ătorii de sfeclă

de zahăr sau porumb; ma ă de
împră ă semănat
cartofi; pră

ă la tractor; plug cu 2
brazde; dezmembrez Peugeot 309;
cauciucuri cu jante Peugeot 309
pentru iarnă, 155x80x13 79Q,
165x70x13 79T. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)

Vând la Târnova Ford Escort, an
1998, înmatriculată, taxa recupe-
rată, 1300 € neg; Golf 4, înmatriculat
01.2014, 3500 €; 4 jante de Golf 4,
205x55x16, 180 €; motociclete de
copii, 49 cmc, 250 € neg. Tel. 0745-
063539. (RR)

Vând la Cornea 2 cauciucuri de
Dacia Papuc, noi, cu garan

ăureni remorcă auto
de 2.6 tone, 2800 € neg; 2 tractoare
Steyr de 28 CP, 3500 € neg; freză
pentru pământ pu ă, 1000 €
neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând în Re

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

Vând la ă înmatri-
culată în Fran

ă, 300-400 €. Tel.
0740-879015. (RR)

Vând Mercedes Benz 200 diesel
cobra, an fabrica

ă fizică, stare de
func

şova pr şitoare cu
volan, pentru produc

şin
ştiat fân; maşin

şitoare; tractor Massey
Ferguson de 42 CP; cositoare care
se adapteaz

şa tractor Interna-
tional 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circula

şi

şi scaunul şoferu-
lui reglabile, închidere centralizat

Şipet remorc
şi una

neînmatriculat

Vând în Re ă
trac

ără dublă trac
ăr Dacia 1310, înmatriculată,

în stare de func

ă
pentru balo

ă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei;
cilindru de for ă nou pentru tractor
U650, pentru tiran

ă în 2015, toate dotările,
perfectă stare de func

ările,
1800 € u

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

Vând la Târnova tractor în stare
de func

ără ABS pentru Opel Astra;
ventilator pentru radiator apă pentru
Opel, VW

ăr în Borlovenii Noi
cositoare Carpatina, stare bună sau
pentru piese. Tel. 0737-835945,
0762-378703, 0748-486003. (RR)

Vând la Sichevi
ă, 4000

lei. Tel. 0730-529337. (RR)
Vând la Deline

ă, 500
lei. Tel. 0768-269282. (RR)

Vând în Re
ă mărimea 165X65 R14. Tel.

0255-222375, 0748-184438. (RR)
Vând în Găvojdia, Timi

ă de
func

ă
nouă pentru tractor cu o singură
axă, 2500 lei; semiremorcă
basculabilă, 3500 lei neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând la Lugoj 2 trompe pentru
tractor U650, una nouă, una pu

ă, 100 €/buc neg; cutie de
viteze pentru VW Passat, an 2000, 5
trepte diesel, 200 €. Tel. 0722-
961241. (RR)

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

Vând la Vârciorova baterie auto
65 A, 100 lei neg; cauciucuri plus
jante, de Dacia, pe 13

şi

şte (Timiş) pres

şa cupl

şi

şor neg; dezmembrez
Renault Twingo an 2001, piesele
foarte bune, pre

şi var

şi

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

Cump

şti tractor David
Brown de 64 CP, cauciucuri noi,
2500 €; 445 românesc, cauciucuri
noi, 3500 €; punte de remorc

şi

ş, cosito-
are Carpatina, stare foarte bun

şi

şi 14

şoara ro şi diferite
piese de Dacia, pre

ţa tractor cu dubl
ţiune Fiat, românesc, 5200 €

neg sau schimb cu tractor Fiat
românesc f ţiune.
Cump

ţionare, preţ
convenabil. Tel. 0770-853684. (RR)

Vând în Târgovi
ţi triunghiulari mici, 1500

€. Tel. 0760-908392. (RR)
Vând la Boc

ţ
ţi, 600 lei. Tel.

0747-877713. (RR)

Vând la Re ţa Daewoo Cielo,
an 2005, gri metalizat, înmatriculat
în România, actele la zi, verificarea
pân

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

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

ţionare, tractor pentru piese,
2 motoare de tractor, 3000 € neg.
Tel. 0764-422290. (RR)

Vând în Re ţa butuci roţi spate
f

ţa cositoare
Carpatina în stare foarte bun

ţa 2 cauciucuri cu
jant

ţionare, 700 €. Tel. 0726-
859171. (RR)

Vând în Re ţa semiremorc

ţin
folosit

Vând Opel Vectra limuzin

ţoli, 150
lei neg. Tel. 0735-038603. (RR)

Vând la Timi ţi
ţuri simbolice.

Tel. 0722-129295. (RR)

Vând sau închiriez garaj în
Re ţa, Moroasa, str. Cerna lângşi ă
sala de sport. Tel. 0724-454862. (rr)

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut pensionar, bun meseria

ăcătu

ă
multă, bani pu

ă ajut temporar în gos-
podărie, pensionar sau pensionară,
la nevoie. Sunt pensionară
unguroaică, gătesc bine

ă. Tel. 0770-980791.

ş,
l ş sau zugrav. Condi

şi sunt
vesel

ţionat:
harnic, perseverent, pentru o
afacere. Din start atenţionez: munc

ţini! Tel. 0770-
980791.

Angajăm tâmplar. Pentru
informaţii sunaţi la 0255-210952.

Caut s

Transport săptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
ţ de la 50

€/persoan

Caut întemeierea unei c

Caut pensionar cumsecade, 60-
70 ani. Eu pensionar

ăsnicii
cu doamnă 25-47 ani, eu am 45 ani,
1,70. Adresa o voi trimite prin SMS
dacă sunt sunat. Tel. 0049-
157363181, Germania.

Tânăr, 38 ani, 1,83/83, doresc
cuno ă doamnă/domni ă,
pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate! Tel. 0757-500831.

Domn, 62 ani, pensionar, de
omenie, stare bună, doresc cuno

ă doamnă pentru căsătorie. Tel.
0723-722699.

ă pe cât posibil
cumsecade, în schimb veselă,
pricepută la gătit. Tel. 0770-980791.

Domn, 42 ani, prezentabil,
1,75/80, antialcool, doresc cuno

ă doamnă, pentru căsătorie. Tel.
0733-235980.

Doamnă, 57 ani, doresc să
cunosc un domn în etate de până la
60 ani, pentru căsătorie. Rog
seriozitate! Tel. 0767-186319.

Bărbat, 51 ani, 1,75, fără obli-
ga ă doamnă,
maxim 50 ani, pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0725-
348218.

ştin şoar

ş-
tin

ş-
tin

ştin

ţ

ţ

ţ

ţii. Doresc cuno ţ
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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

Bunicu ă simpatică
ă, caut nepo ă spre

îngr i j i re . Vorbesc germana,
maghiară. Locuiesc în zona
Govândari. Tel. 0770-980791.

ă cu handicap locomotor, în regim
aproape permanent. Ofer 700 lei,
casă, masă ă dacă
este nevoie. Tel. 0740-619914.

Transport la domiciliu, îngră ă-
mânt de bovine

ă: bucătări i ,
sufragerii

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

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

ă, mobilă. Tel.
0745-274929.

Execut lucrări int.ext. gresie
faianta podele laminate rigips
gletuiri zugraveli polistiren tencuieli
zidarii tencuieli decorative. Tel.
0734-591973.

Instalator autorizat, execut
lucrari de instalatii termice

ălat, coafat, tăiat
unghii, Re

ă fizică realizez la
cerere în regim prioritar (câteva zile)
lucrări de licen ă, lucrări de diplomă,
lucrări de diserta

ări la
orice materie. Am în vedere
structura de elaborare a lucrărilor în
func

ă de la o lucrare la alta. Tel.
0724-583297.

ă, locuiesc în
centrul Re

ă iau în între
ătrân sau o bătrână. Tel. 0733-

594473.

ţ
ţel sau nepoţic

Caut îngrijitoare pentru persoa-
n

ţul de
8 lei sacul. Tel. 0743-092858.

Montez mobil

ţ

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

Transport marf

ţuri. Tuns, sp
ţa. Tel. 0786-112763.

Persoan

ţ
ţie, referate,

proiecte, studii de caz, cercet

ţie de fiecare facultate în parte.
Cer ţurile
difer

ţei, cu apartament,
doresc s ţinere un
b

şi distracti-
v

şi carte de munc

ş
şi ovine la pre

şi dormitoare. Tel. 0758-
520890.

Îngrijesc copii ce merg la
gr şcoal

şi
sanitare la persoane fizice şi juridice
la preturi mici. Tel. 0727-740180.

Tund câini. La cele mai bune
pre

şi

şi ofer seriozitate. Pre

şi
Femeie serioas

Lucrător cu experien ă în
Occident montez tavane, podele
laminate, pere ăveli,
izola

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Sap fântâni tradi

ă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

ă cumperi o ma ă
ărerea unui specialist?

ţ

ţi rigips, zugr
ţii. Tel. 0722-820910. (RR)

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

Închiriez mini excavator. Tel.
0741-631795.

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

ţuri neg Tel.
0747-478023

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

Ţin evidenţa contabil

Vrei s

Tel. 0741-631795.

şi Germania. Pre

şi
montaj. Pre

şin şi ai
nevoie de p

ociabile.
.

Doamnă singură, 63 ani, suplă,
doresc cuno ă cu un domn de
până la 65 ani, înăl

ătire. Vicio ă se
ab ă! Tel. 0355-405617.

Doresc rela ă cu o
doamnă în jur de 45 ani. Eu serios,
sincer

ă singură fără
obliga ără locuin ă, care sa
locuiască la mine în Anina contra
menaj. Tel. 0723-788000.

Bărbat singur, serios, fără
obliga ă cu o
doamnă între 30

ărbat, 50 ani, prezentabil,
doresc să cunosc o doamnă pentru
o rela ă. Tel. 0765-
504642.

Domn văduv, 64 ani, 1,78/78,
fără vicii, fără obliga ă
cunosc o doamnă cu acelea

ă ă sau din
ora ă locuiască cu mine în Re

ăr 37 ani, stare materială
bună, doresc rela

ăsătorie, cu o doamnă/
domni ă de la sat sau ora

ştin

şii s

şi matur 48; 1,63; 73, o oblig.
Reşi

ştin
şi 40 ani. Tel. 0731-

475550.

şi
calit

ş, s şi

şoar ş. Tel.
0749-458991, 0731-580069.

ţ
ţime peste 1,75,

domn cu preg
ţin

ţie stabil

ţa. Tel. 0770-495533.
Caut o doamn

ţii, f ţ

ţii doresc cuno ţ

ţie serioas

ţii, doresc s

ţi ca ale mele, de la ţar
ţa.

Tel. 0761-133428.
Tân

ţie de prietenie,
eventual c

B
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Director executiv al ONG „Pentru fiecare copil o familie”
(PaFCaF), Maria Volintiru a ajuns într-o zi să realizeze că
dore ă facă cu totul altceva în această via ă. S-a decis
să pornească o luptă pe care n-o con

ă copiilor născu ără
ă într-un stat care nu le oferea decât

institu

ă o pasiune care a

ă ar fi vrut să
renun ă
facă un serviciu reziden ă via

ă pentru Maria Volintiru faptul că unii copii
sunt în organiza ă din
maternitate

ă nu ar exista PaFCaF, organiza

ă
ă în anul 1995 când o

echipă de americani au venit la Re
ă prevină abandonarea copiilor în spitale, dar mai ales să

integreze copii abandona

ărgită. Pe atunci nu existau servicii de gen
iar copii abandona

ă care mergeau la Leagănul de Copii unde erau 200-
300 de copii, un număr destul de mare, după cum sus

ă dezvoltării corespunzătoare unei fiin
ătu

ă cu echipa formată,
a fost să-i ia pe copii de acolo, din acel mediu care îngrozea
pe oricine-i trecea pragul. Toate serviciile pe care le-a

dezvoltat împreună cu echipa formată în Re
ărea

ceva foarte departe de a fi via
ă fie”, precizează Maria Volintiru.

Au început să apară
ăcea din ce în ce mai greu,

organiza ărâtă în lupta cu
institu ă unele
institu ături, i-a ajutat să depă ă
dificultă

ă apară, mul
ă atunci nici n-ar fi vrut

să audă de existen
ă îndrăgească acel copil ă-l accepte chiar

cu multă dragoste, în sânul familiei.
După ce au plecat americanii, promotorii PaFCaF-ului

ă se dezvolte mult mai bine prin aplicarea de
proiecte PHARE ă noi românii putem
să clădim ni ă le

ăm”, subliniază directorul executiv al organiza
ă a organiza ă

după ce au plecat americanii, a apărut nevoia celor răma
ă se descurce singuri. Maria Volintiru poveste ă, într-

o astfel de situa ătul pentru
că oamenii care lucrau la PaFCaF vroiau să fie plăti

ărut ideea

ă
facă asisten ă socială în România în perioada 1995-1997,
a fost un proiect PHARE “Protec

ă meargă pe reintegrare, fiind
practic o lansare. Cara ă de
unul din pu ă, făcute de stat.
Asta a fost o altă realizare a PaFCaF. Abia mai târziu, când
legea a permis, s-a înfiin ă Socială,
cunoscută astăzi.

Apoi, în preajma anului 2000, s-au gândit împreună cu
UNICEF cum să închidă institu ă doar acesta era
scopul care i-a

ă
ajungă copii din institu

ăsu
ă “Căsu ă”, era

numai cu bebelu

ă un scurt timp petrecut în
“căsu ă” copii mrgeau acasă la un asistent maternal, atunci
când nu exista nici o solu ă fie integrat în
propria familie, chiar ărgită (bunicii). Aceasta era
prima re ă socială care reu ă dea
copilului o alternativă familială. Toate aceste servicii create
de PaFCaF au fost considerate de către UNICEF, în urma

unor evaluări, ca fiind de excelen ă.
Maria Volintiru î ă era atât de legată de tot

ceea ce reu ă realizeze, că nimic nu o mai
ărut apoi cinci centre de reziden ă unde copii erau

îngriji
ă dată ătre un

partener local, pe lângă UE, acesta fiind Consiliul
Jude

ă pentru că erau nevoi ă plece din organiza

ă. Apoi a început lupta pentru găsirea
unui loc de muncă. Mul ăspuns pozitiv

ă.
O altă ini ă a acestor oameni care au crezut în

ă socială ă ă
Socială în cadrul Universită

ă asisten ă socială în Re
ă în eforturile organiza

ă; Centru
de Zi

ă ofere o a
doua ă multor copii care n-au avut norocul să se
nască cu prea multe ă lume.

şte s
ştientizase atunci

când a pornit, lupta de a da o şans
şans

şi-a luat nişte
angajamente pe termen lung şi chiar dac

şi pe care i-a crescut.
Dac

şti copii ar ajunge într-o institu

şi şi doreau
s

şi familia l

ştia sta

şocant tot ceea ce se întâmpla într-o astfel de institu

şi

şi problemele iar accesul PaFCaF
în institu

şeasc

şi s

şi cei care au pus bazele asisten

şi „atunci am sim
şte proiecte frumoase şi putem s şi

realiz
şi situa

şi
s şte c

şa a ap şi materializarea de
proiecte, cu finan

şi i-a ajutat foarte mult s
şul a beneficiat în acea perioad

şte alternative de tip familial unde s
şit atunci crearea a cinci

centre de tip familial, cinci c şi 60
de copii. Una dintre ele, numit

şii aduşi direct din maternitate. În paralel
s-a reuşit specializarea unei echipe de 30 asisten

şi familia l
şea s

şi aminteşte c
şise s

şi de c

şi
le-au acordat o şans

şanse, a fost organizarea unor cursuri de specializare în
asisten şi apoi înfin

şi şadar, tot ce
înseamn şi şi are originea isto
ric

şi programul de sponsor - ship derulat în parteneriat
cu o organiza

şa a ajuns Maria Volintiru ca prin PaFCaF s
şans

şanse în aceast

ţ

ţi f

ţionalizarea.

S-a confruntat cu o mulţime de probleme de-a lungul
timpului, dar exist ţinut-o pe baricade
timp de 19 ani, mai mult decât atât,

ţe, n-ar fi putut. În momentul în care s-a gândit s
ţial a realizat c ţa unor copii

orfani depindeau numai de ea. Un angajament pe termen
lung înseamn

ţia, pe care a o conduce, înc

ţia "Pentru fiecare
copil o familie", ace ţie, lucru
pe care aeasta nu-l poate accepta. Asta o ţine în lupta cu
greut ţile, cu sistemul, cu neajunsurile, cu birocraţia.

Baza acestei organizaţii a fost pus
ţa cu fonduri

ţi, sau, mai exact, reintegrarea
copiilor instituţionalizaţi în familiile din care proveneau,
chiar

ţi erau ţinuţi foarte mult timp în spital,
dup

ţine
Maria Volintiru. Ace ţionau mult timp într-o instituţie
neadecvat ţe uma
ne. Copii se loveau de p ţuri, nu erau ridicaţi de acolo, nu
exista nici un mod de stimulare a lor, aveau tot felul de boli;
era ţie.
Primul gând pe care l-a avut, împreun

ţa, au avut ca
scop scoaterea copiilor din instituţii. „Instituţia ni se p

ţa unui copil, mediul în care el
trebuie s

ţiile de ocrotire se f
ţia fiind tot mai hot

ţionalizarea copiilor abandonaţi. Faptul c
ţii le-au fost al

ţile de care se loveau la momentul acela.
Rezultatele n-au întârziat s ţi copii s-au întors
în familiile lor, chiar bunicii care pân

ţa unui nepot din relaţii neaprobate de
ei, au ajuns s

ţei sociale, lucrurile au
început s

ţit c

ţiei.
De ţia financiar ţiei nu era una favorabil

ţie, multe organizaţii ar fi pus lac
ţi iar

bani nu mai erau. A
ţare.

Primul proiect care i-a lansat pe cei care s-au îndârjit s
ţ

ţia Copilului”, care se
potrivea foarte bine pe obiectivele propuse de organizaţie

ţinele servicii sociale din ţar

ţat Direcţia de Asistenţ

ţile mari, c
ţinut “pe baricade” atâţia ani. Dar pentru

asta trebuiau create ni
ţii. S-a reu

ţe, în care au fost adu
ţa fermecat

ţi
maternali, deoarece dup

ţ
ţie ca acel copil s

ţea de asistenţ

ţ

ţinea în loc.
Au ap ţ

ţi 24 de ore din 24.
Un alt proiect susţinut de aceast

ţean, susţinea tinerii de 18 ani care ajungeau pe
strad ţi s ţii sau
centre de tip social. Prin acest proiect PaFCaF le oferea
acestor tineri o cas

ţi angajatori au r

ţiativ

ţ ţarea Facult ţii de Asistenţ
ţii din Re ţa. A

ţ ţa î
ţiei “Pentru fiecare copil o familie”.

În prezent organizaţia deţine un centru de tip familial
rezidenţial, “Narcisa”, cu 15 copii; cantina social

ţie din Norvegia.
A

-

-

Elena Franţ

„Pentru fiecare copil o familie”- ără ăşansa copiilor f şans

O amend@ de 3000 de lei nu va aduce înapoi arborii t@ia]i „legal” de pe cursul râului Nera
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie

nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro, www.facebook.com/GECNERA), a
monitorizat în perioada noiembrie - decembrie 2013
calitatea mediului natural de pe cursul râului Nera , între
localităţile Zlatiţa şi Baziaş (confluenţa cu Dunărea) în
cadrul implementarii proiectului Watchdog şi advocacy
destinate stopării activităţilor antropice ilegale care
agresează mediul din sudul Banatului.

Prin scrisoarea nr. 2132/20.12.2013 GEC Nera a
notificat şi a cerut, în baza Legii 544/2001, autorităţilor
direct responsabile un punct de vedere cu privire la situaţia
din teren a tăierilor de mare amploare a arborilor de pe
cursului râului Nera. GEC Nera consideră că în teren
regimul de tăiere al acestor arbori nu a respectat Codului
Silvic, Legea Apelor şi Legea Ariilor Naturale Protejate din
umătoarele motive

Din imaginile realizate de către GEC Nera şi partenerul
Asociaţia Aurora din Serbia în cadrul monitorizării pe
perioada noiembrie - decembrie 2013 rezultă că cioatele
arborilor tăiaţi în această perioadă nu au avut marcajul
Inspectoratuiui de Regim Silvic iar mulţi arbori sunt tăiaţi la
un nivel mediu de 1,5 m de la suprafaţa terenului.

Pe zone întregi au fost tăiaţi toţi arborii maturi fără a se
lua în consideraţie conservarea ecosistemului râului care

este un avanpost la intrare în aria de protecţie specială
Balta Nera - Dunăre din Parcul Natural Porţile de Fier.

Au fost tăiaţi doar arbori maturi iar lăstărişurile şi
tufişurile, care produc de fapt marile blocaje în scurgerea
apei pe râu la viituri, au rămas intacte.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Timişoara a
trimis către GEC Nera în data 28.01.2014, după expirarea
timpului legal prevăzut de Legea 544/2001, un răspuns în
care se afirmă că între localităţile Zlatiţa şi Baziaş tăierile
de arbori au fost legale dar au fost sistate deoarece
Primăria Socol, propietarul principal al terenurilor
împădurite, nu finalizase la data controlului procedura de
obţinere a autorizaţiei de exploatare a lemnului iar pentru
acest motiv instituţia a fost amendată cu 3000 lei.

Deci după cum spune ITRSV Timisoara, tăierile au fost
curat legale dar neautorizate. Ne-am fi aşteptat ca ITRSV
Timişoara să propună Poliţiei întocmirea de dosare penale
pentru cei care au măcelărit arborii într-o zonă
neautorizată. Aceştia tot hoţi de lemn se numesc chiar
dacă au tăiat într-o zonă în curs de autorizare, care pe
timpul tăierilor produse nu a fost supraveghiată de nimeni.

Cu astfel de tăieri „legale”, care nu respectă legea,
farmecul văii Nerei de la graniţa cu Serbia dispare încet şi
sigur aşa cum deja a dispărut, din aceleaşi motive, pe
malul sârbesc.

Cu privire la aceste evenimente, GEC Nera va
atenţiona pe d-na ministru Lucia Varga ca la modificarea
Codului Sivic să nu fie luate în considerare, ca model,
tăierile „legale” de pe cursul râului Nera.

Doina Mărgineanu, Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera

:
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