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Imobiliare
Închiriez apartament zona
Poliţie, str. Cerna, bl. 6. Tel. 0355408066.
Vând apartament la casă, sau
schimb apartament Govândari, 2
camere sau 1 cameră şi diferenţa.
Apartamentul are 3 camere, 5,5/3,5
m, dependinţe,curte, garaj, situat în
zona Universalul Vechi, str. Ştefan
cel Mare, nr. 24. Preţ 28.000 €. Tel.
0745-027024, 0757-029877.
Vând casă în Reşiţa, amenajată
decent, mobilată la comandă, utilată
şi dotată, la cheie. Tel. 0765504042.
Ofer la schimb, pentru o casă,
apartament, 3 camere, super dotat,
în Piaţa Reşiţa Sud, parter. Tel.
0754-917166, 0740-251851.
Vând apartament, confort I, 2
camere, semidecomandat, cu
îmbunătăţiri termopane, centrală
termică, gresie, faian ţ ă, u ş ă
metalică, la etaj 4/4, mobilat sau
nemobilat, în bloc acoperit, în
Moroasa II. Tel. 0355-411615.
Închiriez garsonieră complet
mobilată şi utilată. Preţ 80 € fix. Tel.
0733-082383.
Vând apartament 2 camere,
confort I, îmbunătăţit, în Govândari.
Vând 2 parcele de teren, la şosea,
lângă Vama Naidăş, 100 m de
vamă. Tel. 0743-092858.
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 18.300 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând garsonieră în Caransebeş, Aleea Alunişului, la etaj 3,
15.000 € neg. Tel. 0724-488224,
0761-131883. (RR)
Vând casă în Târnova, cu 3 camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € neg.
Tel. 0355-883833, 0766-411829 (rr)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat şi
utilat cu tot ce este nou, 28.000 €.
Tel. 0770-479181. (RR)

Editorial

Vând la Bocşa, pe str. Sadovei,
apartament 3 camere, încălzire
centrală, mobilat, 18.000 €. Tel.
0747-877713. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră compusă din cameră, bucătărie, baie,
coridor, debara, 11.000 € neg. Tel.
0748-406496, 0255-222550. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod în jur de
800 mp, betonieră, circular, cazan
de ţuică, moară de măcinat cereale,
ocupabilă imediat, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timişoara,
Calea Şagului. Tel. 0731-306659,
0721-157588. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Albăstrelelor, garsonieră tip cămin,
compusă din 2 camere, cu
îmbunătă ţiri, renovat ă, etaj 2,
pregătită la cheie pentru vânzare,
10.500 € neg; garsonieră 2 camere
tip cămin cu îmbunătăţiri, pe Aleea
Constructorilor, parter, cu grădină,
10.500 € neg; ambele fără datorii.
Tel. 0749-973588. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3 camere decomandate, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane,
centrală, izolaţie interioară, uşile
schimbate, renovat recent, 32.000 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255222550. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa II,
lângă Comisariat, apartament 2
camere, confort 2, 17.000 € neg. Tel.
0255-233865. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Micro 2, apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, centrală,
termopane, izolaţie termică, faianţă,
gresie, uşă metalică, contorizare
apă şi gaz, 17.990 € sau schimb cu
apartament 3 camere, exclus turn,
ofer diferenţa cash. Tel. 0740520382. (RR)
Vând la Dognecea casă în
construcţie, cu grădină, sau schimb
cu apartament minim 3 camere, în
Reşiţa. Tel. 0741-297029. (RR)

Dan Popoviciu

Goana pentru înavuţire. Goana după arginţi. Goana
după cât mai mult. Calci peste cadavre ca să-ţi îndestulezi
traiul de pe pământ. O luptă continuă într-o lume nebună
după îmbogăţire. Din vremuri îndepărtate, dacă e să dăm
crezare povestirilor biblice, banul a trădat prietenii, a
vândut iubiri şi a cumpărat teritorii. De când oamenii au
renunţat la troc, inventând banul ca formă de schimb,
arginţii au fost cei care au luat minţile multora dintre
semeni. Banul le dă putere, le cumpără funcţii, îi face să
intre în „lumea bună”. Am auzit poveşti cu fete măritate
după „unul cu bani”. Am ascultat întâmplări povestite
despre câştigurile în bani aduse unor state în urma

Preţ 1,5 lei
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Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lună. Tel. 0728-568448.
Vând la Cuptoare sălaş cu 2
lanţuri de pământ cu pădure, livadă,
pomi fructiferi, 20.000 €. Tel. 0722839722. (RR)
Vând la Mehadia casă la drumul
european 70, compusă din 3
camere, bucătărie, hol, grădină cu
pomi fructiferi, nelocuită de 7 ani,
27.000 € neg. Tel. 0746-884321. (rr)
Vând teren în apropiere de
staţiunea Mărghitaş, la aprox. 300
m, cu mini-cabană, pomi fructiferi,
curent, cale de acces, 5700 mp, 1.5
€/mp. Tel. 0731-153301, 0255240368. (RR)
Vând în Timişoara, pe Calea
Torontalului nr.117, apartament la
mansardare, nou, 56 mp, încălzire
centrală proprie, 36.000 € neg. Tel.
0355-414765, 0770-539025. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3 camere, confort 1, decomandat, izolat,
2 băi, 2 balcoane, etaj 4, 30.000 €
neg. Tel. 0765-856273. (RR)
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PUBLICITATE
Vând la Şemlacu Mare casă 3
camere, dependinţe, anexe, curte,
şopru pentru lemne, fântână, apă
trasă în casă, grădină cu pomi
fructiferi 1400 mp, deţine şi spaţiu
comercial, 12.000 € neg. Tel. 0729590117. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0770-546592. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, 2 camere, antreu,
cămară, bucătărie, anexe, curte şi
grădină mare, aproape de islaz
pentru doritorii de animale, 22.000 €
neg. Tel. 0741-901698. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, centrală, uşi, termopane,
gresie, faianţă, cadă, sau schimb cu
apartament 2 camere în Reşiţa plus
diferenţa. Tel. 0722-938557. (RR)
Vând casă în Moroasa, 3
camere, bucătărie, baie, hol, curte,
grădină, renovată interior. Preţ
67.000 €. Tel. 0748-929527.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Banul, ochiul dracului!
războaielor. Am continuat să ascult trilurile păsărilor în
miez de noapte cu lună plină. Şi am rămas să privesc
verdele crud al pădurii într-o zi de primăvară. Şi licuricii, în
toiul lui iulie. Şi mâna întinsă a unui bătrân care cerşeşte la
colţ de drum. Şi m-am gândit că poate pentru ei şi acestea
ar putea fi cumpărate în bani.
Care ei? Cei care înmulţesc notele de patru şi de cinci
de pe foaia matricolă (cel mult a liceului, fireşte)
exponenţial cu investiţiile fictive ascunse printre hârtii ce
nu vor fi luate la puricat decât în momentul în care o va cere
interesul politic. Furăciuni ce sunt transformate în bani
pentru campania electorală. A cui campanie? A celor ce de

peste 20 de ani şi-au propus să distrugă poporul român.
Indiferent de denumirea găştilor, tot felul de combinaţii de
litere ce conţin, obligatoriu P-ul de la partid, liderii acestora
şi slugile lor s-au pus pe devalizat ţara şi poporul român.
Fără frică de Dumnezeu, în dispreţul total al legilor şi ale
bunului simţ, binecuvântaţi de popii ce au vândut credinţa
trufiei.
Sănătatea, învăţământul, sistemul juridic, toate sunt la
pământ. Totul se vinde, totul se cumpără. O naţiune
bolnavă, proastă şi fărădelege, iată rezultatul prostituţiei
nemernicilor ce-şi umflă de două decenii dosurile pe
jilţurile de dregători ai statului român.

5 949994 960103

Ateliere de lucru propuse în cadrul seminarului
Didactica centrat@ pe unitatea de înv@]@mânt
1. Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa, Simpozion şi Concurs Naţional:
„Sportul în viaţa mea”, 28 februarie 2014;
2. Şcoala Gimnazială nr. 9 Reşiţa, Simpozionul Internaţional
„Creativitate şi Inovaţie în învăţământ în contextul dezvoltării
regionale”, februarie-martie 2014;
3. Şcoala Gimnazială Dalboşeţ, Manifestarea culturală
transfrontalieră: „Sărbătoarea muzeelor săteşti din Banatul Istoric şi
Regiunea VEST”, martie 2014;
4. Liceul Teologic Baptist Reşiţa, Tema impuls: "Educaţie creştină şi
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie”, organizează:
Seminar de formare a cadrelor didactice din cadrul învăţământului
preşcolar şi primar şi Conferinţa naţională anuală a directorilor de şcoli
susţinute de Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine, martie 2014;
5. Şcoala Gimnazială Pojejena, Sasca Montana, Sichevita, Socol,
Zlatiţa şi Şcoala Primară Radimna: „Rolul obiceiurilor şi tradiţiilor
populare în contextul dezvoltării regionale”.
6. Liceul Teoretic "Eftimie Murgu" Bozovici, Proiectul "Credinţă,
culoare, cuvânt şi cânt revărsate într-un gând" - Concursul Naţional
"Lumină din Lumina Învierii”: a) Concurs de creaţie literară şi plastică
"Lumină din Lumina Învierii " b) Festivalul de colinde "Lângă ieslea
minunată” aprilie 2014;
7. Liceul Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeş - Simpozionul: "Rolul
Liceelor Pedagogice în educarea şi formarea dascălilor din Regiunea
Vest, aprilie - mai 2014;
8. Liceul Bilingv Caraşova şi Uniunea Croaţilor din România Simpozion şi sesiune de comunicări: „Rolul comunităţilor etnice în
asigurarea unei dezvoltări regională echilibrate”, mai 2014;
9. Universitatea „Eftimie Murgu”, Colegiul Tehnic Reşiţa - Simpozion Naţional „Edmond Nicolau” - „Impactul noilor tehnologii în
contextul dezvoltării regionale a învăţământul tehnic românesc”,
Reşiţa luna mai 2014;
10. Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Simpozionul Internaţional
„Banatul - istorie şi multiculturalitate în context regional”, Reşiţa luna
mai 2014;
11. Şcoala Gimnazială nr. 2 Reşiţa, Simpozion naţional:
„Creativitate şi perspectivă în educaţie din perspectiva dezvoltării
regionale şi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie”;
12. Şcoala Specială Caransebeş, Proiect internaţional: "Diferiţi, dar
egali - Rolul creativităţii şi inovării didactice în dezvoltarea regională şi
reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie”;
13. Şcoala Gimnazială Berzovia - „Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia antreprenorială şi integrarea în strategia de dezvoltare
regională;
14. Liceul „Hercules” Băile Herculane şi Asociaţia „Salvaţi copiii”Filiala CS: „Glasul naturii - impact şi perspective regionale”, iunie 2014;
15. Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni: „Dascălul - promotor
al dezvoltării regionale şi al reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de
familie”, iunie 2014;
16. Festivalul „Ciobănaşul” Ediţia a II-a Bucova - Băuţar, mai 2014.
17. Festivalul Văii Almăjului „Bănăţean suflet ales” şi Văii Bistrei
„Gugulan cu car cu mere…” - Asociaţia Astra;
18. Simpozion naţional: „Educaţia şi preocupările pedagogiei contemporane”, Şcoala Gimnazială nr. 3 Oţelu Roşu;
19. Simpozion naţional: “Modern şi tradiţional în şcoala
românească”, Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa;
20. Simpozion naţional “Practic şi modern - în învăţământul
românesc în context european”, Şcoala Gimnazială nr. 12 Reşiţa;
21. Simpozion naţional "Trecut, prezent şi viitor în învăţământul
românesc”, Şcoala Gimnazială nr. 3, Otelu Rosu;
22. Seminar internaţional : „Educaţia între teorie şi bune practice”,
Liceul Teologic Baptist Reşiţa;
23. Simpozion internaţional: „Educaţia pentru valori în satul
românesc tradiţional”, Şcoala Gimnazială Şopotu Vechi;
24. Concurs interjudeţean „Pământul în ochi de copil”, Liceul
Teoretic „Traian Doda” Caransebeş;
25. Concurs interjudeţean „Simbol şi inovaţie”, Liceul Teoretic
„Traian Doda” Caransebeş;
26. Concurs naţional “Să păstrăm aprinsă flacăra străbunilor tradiţii şi obiceiuri neuitate”, Grădiniţele PN nr. 4-5 Caransebeş;
27. Festivalul legendelor locale : Liant între trecut - prezent - viitor,
Liceul “Hercules” Băile Herculane;
28. Proiect naţional: Concurs de artă plastică „Tinere talente”, ediţia
a III-a, Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa;
29. Festivalul coral „Lia Ponoran”, Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa;
30. Festivalul folcloric „Drag mi-i graiul bănăţan!”, Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa;
31. Festivalul de colinde „Florile dalbe”, Şc. Gimnazială nr. 7 Reşiţa;
32. Simpozion naţional "Învăţarea pe tot parcursul vieţii - transferul
de cunoştinţe între generaţii”, Şcoala Gimnazială Nr .3, Oţelu Roşu;
33. Simpozion naţional "Diversitate şi unitate în educaţie”- Şcoala
Gimnazială nr. 12 Reşiţa;
34. Simpozion Naţional: „Valenţele învăţământului creativ-participativ în învăţământul preprimar şi primar” - Liceul Banăţean Oţelu
Roşu, luna mai 2014;
35. Expoziţia-concurs naţional "Copil, bucurie, copilărie”- Şcoala
Gimnazială nr. 12 Reşiţa;
36. Concurs naţional "Pădurea-aurul verde al vieţii”, Şcoala
Gimnazială nr. 3, Oţelu Roşu;
37. Tradiţiile scoase din uitare, Şcoala Gimnazială Măru, Grădiniţa
PP nr. 4, Caransebeş;
38. Tradiţii fără frontiere: Cunoaşterea şi valorificarea scenică a
folclorului regional, Centrul Cultural „Caraşul” Grădinari;
39. Conferinţa Regională de Fizică - Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor: „Metode eficiente de învăţare a fizicii”;
40. Rolul Consorţiului Regional Vest în susţinerea dezideratului:
Corelarea Ofertei de formare profesională cu piaţa muncii şi instituirea
Titlului de Excelenţă CRIO VEST 2014.
Pe trasee itinerante fiecare unitate şcolară implicată în DIDACTICA
2014 va pregăti cel puţin un atelier de lucru.
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Tradi]iile folclorice }i culturale din Banat
promovate într-un proiect româno-sârb
Municipiul Lugoj a fost, timp de două zile, gazda
unui proiect ce vizează promovarea şi conservarea
tradiţiilor din Banatul istoric. Acestea fac parte din
activităţile proiectului cu titlul „Nestemate ale
tezaurului folcloric românesc şi sârbesc - Păstrarea
şi promovarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj şi
Veliko Gradište”. Acesta a fost deja implementat în
Reşiţa. Derulat în parteneriat cu municipalităţile din
Serbia şi Timiş, a fost rândul celor din Lugoj să
găzduiască două workshopuri care au ca obiectiv
promovarea tradiţiile din Banatul de Munte şi
Banatul Sârbesc.
Obiectivul general al proiectului îl constituie
dezvoltarea unor relaţii sociale şi culturale durabile
în zona de graniţă româno-sârbă, iar cel specific
vizează păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale
ale aceleaşi zone, prin organizarea unor festivaluri
folclorice în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradište. Bugetul
total al proiectului este de 325.206,40 de euro, iar
fiecare dintre localităţile participante a primit aproximativ 130.000 de euro fiecare, bani necesari derulă-

rii manifestărilor cultural artistice, achiziţionării de
scene, aparatură de sonorizare şi iluminat, precum
şi costume populare pentru ansamblurile primăriilor
partenere.
Proiectul este finanţat din fonduri europene mai
exact prin Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi se află la cea
de-a şasea activitate, apropiindu-se de final.

A fost înfiin]at@ o Bibliotec@ Municipal@ în Re}i]a
Consilierii locali ai municipiului Reşiţei au aprobat înfiinţarea Serviciului Public Biblioteca Municipală fără personalitate juridică sub subordonarea
legislativului local. Această nou înfiinţată structură
vine pe fondul soluţionării plăţii salariilor angajaţilor
Bibliotecii Judeţene Paul Iorgovici , plătiţi din bugetul
local al Primăriei Municipiului Reşiţa. Biblioteca
judeţeană primea bani din două surse publice,
Primărie Reşiţa şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin
, iar legea interzice acest lucru. Astfel că Biblioteca
Judeţeană a fost împărţită în: Biblioteca Municipală
Reşiţa şi Biblioteca Judeţeană. Noul Serviciu Public
va prelua 11 angajaţi ai bibliotecii judeţene, şi îşi va
desfăşura activitatea în 6 locaţii din Reşiţa.

Imobilul de pe strada Oituzului nr. 25
Imobilul situat în Reşiţa, pe strada Oituzului nr.
25, pavilionul 2, se află într-o stare avansată de
degradare. Clădirea este compusă din parter şi etaj,
având următoarea configuraţie: 12 camere la parter
+ grup sanitar comun, 12 camere la etaj + grup
sanitar comun.
Construcţia nu este branşată la reţeaua de
energie electrică şi nu este racordată la reţeaua de
alimentare cu apă curentă şi canalizare. De asemenea, aceasta nu este intabulată în Cartea Funciară.
În clădire, la momentul verificării, locuiesc, fără
forme legale, 30 de persoane care ocupă 9 camere,
celelalte spaţii aflându-se într-o stare avansată de

degradare (fără ferestre, fără uşi, fără duşumele).
Valoarea de inventar a imobilului este de 24,18 lei.
Clădirea a fost dată în folosinţă gratuită, prin HCL nr.
58/2001, Fundaţiei Umanitare Maria şi prin HCL nr.
342/2006, Partidei Romilor, dar HCL 342 a fost
revocată.
Primăria Municipiului Reşiţa a prezentat o ofertă
de cumpărare a imobilului dar aceasta a fost
refuzată de proprietarul terenului, care deţine 520 de
mp. În urma unei întâlniri între reprezentanţi ai
administraţiei locale şi proprietarul terenului, acesta
din urmă nu a dorit să preia imobilul, fiind de acord cu
demolarea acestuia.

„Un strop de sânge pentru un copil” - }ansa Centrului de Transfuzie Sanguin@
De ani de zile, Centrul de Transfuzie Sanguină din
Reşiţa se luptă cu o lipsă acută a dotărilor. De
echipamente speciale nici nu poate fi vorba. Această
situaţie a determinat reprezentanţii centrului să
recurgă la improvizaţii pentru prelucrarea şi conservarea componentelor vitale în condiţii de siguranţă.
Este vorba de lipsa de congelatoare pentru plasmă şi
a refrigeratoarelor speciale tip bancă de sânge, fiind
utilizate frigiderelor de uz casnic.
Dar nu numai lipsa dotărilor pun probleme în
Centrul de Transfuzie, of-ul cel mare este că, în
prezent, nu mai există decât un singur medic iar în
situaţia dată nu se mai pot face recoltări în judeţ
deoarece dr. Rodica Neaga, singurul medic
specialist, trebuie să rămână la centrul din Reşiţa.
Deşi este criză de sânge iar donatorii sunt puţini,
situaţia este descurajatoare deoarece nu se mai pot realiza acţiuni de recoltare prin judeţ. La prima
campanie de donare de sânge iniţiată de Lili Gherle-Flisc, o mamă a cărei fiică a fost victima lipsei de sânge,
pe când se afla într-un spital din ţară. Sub denumirea „Un strop de sânge pentru un copil”, campania a avut şi
feedback. Au răspuns iniţiativei 20 de donatori care înţeles că gestul lor poate salva vieţi.

Britanicii interesa]i de frumuse]ile jude]ului
O organizaţie britanică a realizat un film
documentar despre România, în mai multe
părţi. În patea a doua au fost promovate,
printre alte frumuseţi ale ţării, şi locuri de
interes turistic din Caraş-Severin precum
Băile Herculane şi complexul morilor de apă
de la Rudăria. Staţiunea balneo-climaterică
a fost apreciată, în respectivul documentar.
pentru proprietăţile curative ale izvoarelor
termale, arhitectura barocă a clădirilor şi
pentru dimensiunea mitico-istoric ă a
locului. Cu toate acestea realizatorii
materialului n-au ezitat să deplângă starea
deplorabilă în care se află această comoară
turistică a Banatului. Documentarul se
numeşte „Wild Carpathia 2” şi va fi proiectat
la Institutul Cultural Român din Budapesta.

Care sunt regulile }i procedurile aplicabile ^n executarea mandatului european de arestare
Regula specialitatii
In conformitate cu prevederile legii-cadru, respectiv a prevederilor
art. 100, consimtamantul pentru urmarirea, judecarea, condamnarea
sau detinerea unei persoane de catre autoritatile romane pentru alte
fapte comise anterior predarii acesteia in baza unui mandat european
de arestare se prezuma ca a fost dat de catre acele state membre care
au transmis o notificare in acest sens Secretariatului general al
Consiliului Uniunii Europene, daca autoritatea de executare nu
dispune altfel prin hotararea de predare.
In ceea ce priveste situatia persoanei predate autoritatilor romane,
precizam ca, exceptand cazurile mentionate expres in lege (alin. 1 si 4
din art. 100 al Legii), aceasta (persoana predata) nu va putea fi
urmarita, judecata sau privata de libertate pentru o alta fapta anterioara
predarii decat daca statul membru de executare o consimte. In acest
scop, autoritatea judiciara romana emitenta va prezenta autoritatii
judiciare de executare o cerere de autorizare, insotita de informatiile
prevazute de lege (la art. 79 alin. 1).
Potrivit alin. 3 al art. 100 din lege, in relatia cu alte state membre
decat cele de la alin.1 consimtamantul autoritatii judiciare romane de
executare este necesar. In acest sens, judecatorul competent se
pronunta, prin incheiere definitiva, data in camera de consiliu, fara
citarea partilor, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii,
fara a aduce atingere garantiilor la care se refera art. 87.
Tranzitul
Decizia-cadru a reglementat prin articolul 25 o alta situatie
generatoare de discutii si analize intre statele Europei, respectiv
tranzitul, Consiliul Europei ajungand la solutia legala, dar de
compromis, potrivit careia fiecare stat membru permite, cu exceptia
cazului in care foloseste posibilitatea de refuz atunci cand se solicita
tranzitul unuia dintre resortisantii sau rezidentii sai, in scopul executarii
unei pedepse sau a unei masuri de siguranta privative de libertate,
tranzitul pe teritoriul sau al unei persoane cautate care este predata, cu
conditia sa fi primit informatii despre:
a) identitatea si cetatenia persoanei care face obiectul mandatului
european de arestare;
b) existenta unui mandat european de arestare;
c) natura si incadrarea juridica a infractiunii;
d) descrierea circumstantelor savarsirii infractiunii, inclusiv data si
locul.
Atunci cand persoana care face obiectul unui mandat european de
arestare in scopul urmaririi penale este resortisant sau rezident al statului membru de tranzit, tranzitul poate fi supus conditiei ca persoana,
dupa ce a fost audiata, sa fie returnata in statul membru de tranzit,
pentru a efectua acolo pedeapsa sau masura de siguranta privative de
libertate care ar fi pronuntate impotriva sa in statul membru emitent.
Potrivit deciziei-cadru (alin. 2 al art. 25) fiecare stat membru desemneaza o autoritate insarcinata cu primirea cererilor de tranzit si a documentelor necesare, precum si a oricarei alte corespondente oficiale
privind cererile de tranzit. Statele membre comunica aceasta desemnare Secretariatului General al Consiliului. Cererea de tranzit, precum
si informatiile prevazute la alineatul 1 al articolului 25, pot fi adresate
autoritatii desemnate in temeiul alineatului 2 al aceluiasi articol, prin
orice mijloc care permite pastrarea unei urme scrise a transmiterii.
Statul membru de tranzit notifica decizia sa prin acelasi procedeu.
S-a reglementat inclusiv o cauza de exceptare de la tranzit, astfel
ca potrivit aliniatului 4 al aceluiasi articol s-a stipulat ca Decizia-cadru
nu se aplica in cazul utilizarii cailor aeriene fara escala prevazuta. Cu
toate acestea, in cazul in care are loc o aterizare fortata, statul membru
emitent furnizeaza autoritatii desemnate in conformitate cu alineatul 2
informatiile prevazute la alineatul 1.
Aliniatul 5 al art. 25 din Decizia-cadru mai stipuleaza si ca, atunci
cand tranzitul se refera la o persoana care trebuie sa fie extradata de
un stat tert catre un stat membru, se va aplica mutatis mutandis
articolul 25. In special, expresia „mandat european de arestare” va fi
inlocuita cu „cerere de extradare”.
Romania a transpus in reglementarea interna prevederile art. 25,
astfel ca institutia competenta a acorda tranzitul pe teritoriul tarii este
Curtea de Apel Bucuresti (art. 101 alin. 3 din legea-cadru). Cererea si
informatiile privind tranzitul se transmit Ministerului Justitiei, care le
inainteaza, de indata, Curtii de Apel Bucuresti. Dupa primirea cererii,
Curtea de Apel Bucuresti, in complet format din 2 judecatori ai Sectiei
penale, se pronunta cu privire la cererea de tranzit, in ziua primirii
acesteia, prin incheiere data in camera de consiliu- cu privire la
admiterea sau respingerea cererii de tranzit (potrivit prevederilor art.
101 alin. 4 din Legea-cadru)
In conformitate cu prevederile alin. 5 al articolului 101 din Lege
incheierea Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si se comunica
imediat Ministerului Justitiei, care informeaza de indata statul emitent.
Alineatul 6 al aceluiasi articol reglementeaza o alta situatie, cea a
persoanei ce face obiectul mandatului european si are cetatenia
romana, tranzitul nu este acordat decat daca este indeplinita conditia
prevazuta la art. 87 alin. 2 .
Predarea ulterioara
Fiecare stat membru poate notifica, in temeiul art. 28 din Deciziacadru, Secretariatului General al Consiliului ca, in relatiile sale cu alte

state membre care au facut aceeasi notificare, se considera ca a fost
acordat consimtamantul pentru predarea unei persoane catre un stat
membru, altul decat statul membru de executare, in temeiul unui
mandat european de arestare emis pentru o infractiune savarsita
inaintea predarii acesteia, cu exceptia situatiei in care, intr-un caz
particular, autoritatea judiciara de executare dispune in alt mod in
decizia sa de predare.
Potrivit aceleasi reglementari, in orice situatie, o persoana care a
fost predata statului membru emitent in temeiul unui mandat european
de arestare poate, fara consimtamantul statului membru de executare,
sa fie predata unui alt stat membru decat statul membru de executare,
in temeiul unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune
savarsita inaintea predarii sale, in urmatoarele cazuri:
a) atunci cand, desi a avut posibilitatea sa o faca, persoana cautata
nu a parasit teritoriul statului membru caruia i-a fost predata in 45 de
zile de la data eliberarii sale definitive, sau atunci cand s-a intors pe
teritoriul acestuia dupa ce l-a parasit;
(b) atunci cand persoana cautata accepta sa fie predata unui stat
membru, altul decat statul membru de executare, in temeiul unui
mandat european de arestare. Consimtamantul se da autoritatilor
judiciare competente ale statului membru emitent si se consemneaza
in conformitate cu dreptul intern al acestui stat. Este redactat astfel
incat sa reiasa ca persoana in cauza a actionat in mod liber si in deplina
cunostinta a consecintelor acestuia. Persoana cautata are dreptul, in
acest scop, sa fie asistata de un avocat;
c) atunci cand persoana cautata nu beneficiaza de principiul
specialitatii, in conformitate cu articolul 27 alineatul (3) literele (a), (e),
(f) si (g).
Potrivit reglementarii nationale, respectiv art. 102 din Legea
302/2004 consimtamantul la predarea de catre statul roman catre un
alt stat membru a unei persoane solicitate in baza unui mandat
european de arestare pentru alte fapte comise anterior predarii sale se
prezuma ca a fost dat de catre acele state membre care au transmis o
notificare in acest sens Secretariatului general al Consiliului Uniunii
Europene, daca autoritatea judiciara de executare nu dispune altfel
prin hotararea de predare.
Alineatul 2 al art. 102 transpuse in dreptul intern prevederile alin. 2
al art. 28 din Decizia-cadru, iar in cazul in care apar situatii nereglementate de alin. 1 si 2 din art. 102 al legii, este necesara aprobarea
autoritatii judiciare romane de executare, care se va solicita in
conformitate cu dispozitiile art. 82 (transmiterea mandatului european
de arestare), anexand cererii informatiile prevazute la art. 79 alin. 1
(continutul mandatului european de arestare), insotite de o traducere.
Cand Romania nu a transmis notificarea prevazuta de art. 102 din
Lege, consimtamantul autoritatii judiciare romane de executare la
predarea unei persoane de catre statul emitent unui stat tert in baza
unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune anterioara
predarii sale de catre statul roman, se exprima pe baza cererii de
autorizare formulate de catre statul emitent. In acest sens, potrivit alin.
4 al art. 102 din lege judecatorul competent se pronunta, prin incheiere
definitiva, data in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de
cel mult 30 de zile de la primirea cererii, fara a aduce atingere
garantiilor la care se refera art. 87.
Reglementarea nationala prevede ca dispozitiile alin. 1-4 ale art.
102 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care Romania este
stat membru emitent.
Art. 103 din legea-cadru reglementeaza situatia predarii ulterioare
unei extradari, in sensul ca, in cazul in care persoana urmarita a fost
extradata in Romania dintr-un stat tert de care aceasta a fost protejata
prin dispozitiile acordului in baza caruia a fost extradata, referitoare la
regula specialitatii, autoritatea judiciara romana de executare va
solicita autorizarea statului care a extradat-o pentru a putea fi predata
statului emitent.
Termenele prevazute la art. 95 vor incepe sa curga de la data la
care regula specialitatii inceteaza sa se aplice.
In timp ce solutioneaza cererea de autorizare, autoritatea judiciara
romana de executare va continua sa asigure conditiile materiale
necesare pentru o predare efectiva.
Transpunand art. 28 din Decizia-cadru (care a generat dispute intre
statele Uniunii Europene si state terte- europene sau nu, dar a adus un
plus in cooperarea judiciara in materie penala), art. 104 din Legea
302/2004 reglementeaza situatia extradarii ulterioare, a unei persoane
care a fost predata in Romania in baza unui mandat european de
arestare, dar solicitata ulterior de catre un stat care nu este membru al
Uniunii Europene, instituind regula ca nu se poate acorda fara consimtamantul autoritatii judiciare de executare care a aprobat predarea.
Reglementarea nationala (alin. 2 al art. 104 din lege) mai stipuleaza
ca, in cazul in care autoritatile judiciare romane au acordat predarea
unei persoane unui alt stat membru al Uniunii Europene, in baza unui
mandat european de arestare, iar autoritatile judiciare emitente solicita
consimtamantul de a extrada persoana urmarita catre un tert stat care
nu este membru al Uniunii Europene, consimtamantul va fi acordat in
conformitate cu instrumentele bilaterale sau multilaterale la care
Romania este parte, luandu-se in considerare cererea de extradare.
Cabinet de avocat Coltuc www.coltuc.ro av. Coltuc Marius, 0745-150894

Cum calculezi impozitul pe veniturile din transferul
propriet@]ilor imobiliare din patrimoniul personal?
Conform Codului Fiscal, articolul 771, la transferul dreptului de
proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii
asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora,
precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii
datoreaza un impozit care se calculeaza astfel: a) pentru constructiile
de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile
de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani
inclusiv: - 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000
lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei
inclusiv; b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai
mare de 3 ani: - 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste
200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000
lei inclusiv. In urmatoarele cazuri impozitul nu se datoreaza: a) la
dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor

de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor
speciale; b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie
intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. In
cazul mostenirii nu se datoreaza impozit, daca succesiunea este
dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului
succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termen de 2
ani, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei
succesorale. Impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in
actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau
dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este
inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera
notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.
Cabinet de avocat Coltuc www.coltuc.ro av. Coltuc Marius, 0745-150894

Imobiliare
Vând în Bocşa casă 4 camere,
baie, gresie, faianţă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, apă curentă, canalizare, gaz, grădină mare la 1600 mp,
pomi fructiferi, 30.000 € neg. Tel.
0729-359964, 0761-348045. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, str. Ştefan cel Mare. Tel.
0770-546592.
Vând garsonieră zona Căminelor, cu vedere la cabinetele medicale
(dr. Bona şi dr. Bădescu), 2 camere,
etaj 2, bucătărie şi hol, baie cu cadă
şi duş, geamuri termopane,
centrală, izolat interior, gaz, uşă de
metal la intrare, cu totul nou, complet mobilată. Tel. 0740-653100.
Vând casă, Reşiţa, 2 camere,
baie, bucătărie, coridor, încălzire
proprie, ferestre termopan, izolaţie
termică, magazie alimente în curte,
verandă. Preţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0722-705675.
Schimb apartament 3 camere
70 mp, et. 10, Intim, parţial amenajat, neacoperit, cu apartament 2
camere decomandate, neamenajate, sau vând 25.000 €. Tel. 0745241231.
Caut să închiriez spaţiu comercial 100 mp, cu două intrări. Tel.
0726-701010.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, 2 băi, parter
înalt, bloc 4 etaje, 30.000 €
negociabil. Tel. 0771-390864.
Vând apartament 2 camere, 49
mp, semidecomandat, etaj 4, bloc
acoperit. Preţ 17.300 € neg. Tel.
0740-844081.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ neg 9 €/mp. Tel. 0722-630097.
Vând apartament care este
situat la et. 3 în bloc anvelopat,
inclusiv peretele camerei a treia de
pe casa scărilor, are 3 camere, 2
balcoane, logie şi exterior cu
termopan, în total 77 mp, geamurile
cu termopan, uşile schimbate,
parchetul din stejar raşchetat şi
paluxat, gresie şi faianţă spaniolă şi
italiană în baie, bucătărie, coridoare
şi balcoane, încălzirea pe cupru cu
calorifere de oţel germane, şi centrală performantă pe gaz cu consum
mic. Instalaţia de apă şi curent
schimbată. Renovat în culori cu tifel
german. Bucătăria este modificată
şi mărită cu debara suficientă pentru
cămară. Tel. 0723-130321.
Închiriez apartament 2 camere,
parter, nemobilat. Tel. 0355-803016
Vând sau închiriez, apartament
2 camere, parter, nemobilat. Tel.
0759-077067.
Vând casă în Reşiţa, 6 camere,
2 băi, încălzire centrală pe gaz,
curte, garaj, anexe, grădină, 540
mp. Tel. 0744-615904.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, aleea Dacia, cu 130
€/lună + garanţie 130 €. Tel. 0720026801.
Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, zona Govândari, îmbunătăţiri, parţial mobilat, preţ 22.000 €,
negociabil. Tel. 0724-761770.
Vând 2 camere cămin, izolate,
interior/exterior, centrală, climă,
baie cu vană, geamuri termopane şi
uşi interior termopane, uşă metalică, foartebine întreţinută, la cheie.
Preţ 11.500 € negociabil. Tel. 0770473621.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 euro pe lună. Tel. 0728-568448.
Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, cu centrală, nemobilat,
pe termen nelimitat. Tel. 0770600615, 0741-532568.
Vând apartament, 3 camere,
parter, decomandat, lângă Gara
Nord, pe b-dul Muncii. Preţ 30 000 €.
Tel. 0746-465530, 0770-428647.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
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Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani
până la data de 31 august 2014, inclusiv, au
obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar
în clasa pregătitoare, potrivit unui proiect de
metodologie al MEN privind înscrierea copiilor în
învăţământul primar.

Banca Naţională a României a majorat
prognoza de inflaţie la 3,5% pentru acest sfârşitul
anului 2014, cu 0,5% peste estimarea din noiembrie
2013, a anunţat guvernatorul BNR. De asemenea,
pentru sfârşitul anului 2015, BNR prognozează o
inflaţie de 3,2%.

În ultima lună a anului trecut s-au născut cu puţin
peste 14.000 de copii şi au murit peste 24.000 de
români. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
2012, numărul nou-născuţilor a fost cu 1.500 mai
mic, iar numărul persoanelor care au decedat a fost
mai mare cu 1.700.

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei
Guvernului României din 12 februarie

Autoritatea Electoral@
Permanent@

Ordonanţă de Urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
Guvernul a adoptat această Ordonanţă de Urgenţă care reglementează
mecanismele interinstituţionale şi pârghiile prin care acest comitet îşi exercita
atribuţiile şi competentele de coordonare în cadrul Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă. Astfel, sunt enumerate ministerele şi instituţiile
publice centrale reprezentate in cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenta şi este prezentata schema fluxului informaţional-decizional aferenta.

Autoritatea Electorală Permanentă
informează că în 5 februarie 2014, Guvernul
României a adoptat ordonanţa de urgenţă
privind opera ţionalizarea Registrului
electoral, modificarea Legii nr. 33/2007
privind organizarea şi desf ă şurarea
alegerilor pentru Parlamentul European,
precum şi unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor
pentru Parlamentul European în anul 2014.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
promovată de Autoritatea Electorală
Permanentă tratează următoarele chestiuni
tehnice principale:
l Utilizarea Registrului electoral la toate
tipurile de procese electorale, întrucât până
în prezent acesta putea fi utilizat doar la
alegerile parlamentare;
l Transpunerea Directivei 2013/1/UE a
Consiliului din 20 decembrie 2012 de
modificare a Directivei 93/109/CE în ceea
ce priveşte anumite norme de exercitare a
dreptului de a fi ales pentru Parlamentul
European pentru cetăţenii Uniunii care au
reşedinţa într-un stat membru în care nu
sunt resortisanţi, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 26 din
26 ianuarie 2013;
l Măsurile operaţionale pentru asigurarea
buletinelor de vot, a ştampilelor electorale, a
timbrelor autocolante, a serviciilor şi
aplicaţiilor informatice pentru centralizarea
rezultatelor votării.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă a
Guvernului nu aduce nici o îngrădire sau
restrângere dreptului alegătorilor de a fi
înscrişi în listele electorale. Toţi cetăţenii cu
drept de vot sunt înscrişi în Registrul
electoral şi vor figura în listele electorale
permanente.
Reamintim faptul că Registrul electoral
este un sistem informatic naţional de
înregistrare şi actualizare a datelor de
identificare a cetăţenilor români cu drept de
vot şi a informaţiilor privind arondarea
acestora la secţiile de votare.
Menţionăm că informaţiile apărute în
presă privind limitarea dreptului la vot sunt
eronate.

Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013
Actul normativ stabileşte mecanismul şi condiţiile în care se realizează
compensarea cu bunuri în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist. Astfel:
l bunurile care pot face obiectul compensării sunt atât terenuri cât şi/sau construcţii;
l la soluţionarea cererii persoanei îndreptăţite se va avea în vedere echivalenţa
valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii şi bunurile care pot face obiectul
compensării;
l măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptăţite
Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare, utilizare şi control a
ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei
lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie
stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de
gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară
Natura 2000
Actul normativ reglementează deblocarea situaţiei de până acum, în care
acordarea compensaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi liniile directoare
comunitare nu era posibilă. Proprietarii vor putea suporta cheltuielile de amenajare, de
administrare şi de îngrijire a arboretelor care, în lipsa veniturilor provenite din
proprietatea forestieră, erau suportate din bugetul propriu. Actul normativ va conduce
la asigurarea unei bune părţi din resursele necesare pentru gestionarea durabilă a
pădurilor. Ajutorul de stat se acordă proprietarilor de pădure, anual şi pe hectar, şi se
încadrează între limitele de 40 euro/ha/an şi 200 euro/ha/an.

2000 de titluri de plat@ au fost emise
în luna ianuarie de A.N.R.P.
2000 de titluri de plată au fost emise în
luna ianuarie 2014 de Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor
pentru dosare de despăgubire aprobate
înainte de apariţia Legii nr. 165/2013.
Cuantumul celor 2000 de titluri de plată se
ridică la 23,6 milioane lei.
Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor şi-a propus ca,
până la sfârşitul lunii iunie, să emită toate
titlurile de plată aferente celor 15.000 de
dosare de opţiune constituite în perioada

2007-2011, precum şi toate titlurile de
plată aferente dosarelor aprobate de
Comisia Naţională pentru Compensarea
Imobilelor din iunie 2013 până în prezent.
Potrivit noii legi a restituirilor, plata
despăgubirilor în dosarele aprobate
înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, dar
şi a despăgubirilor pentru dosare în care
instanţele au fixat cuantumul măsurilor
reparatorii, se face în termen de cinci ani,
în tranşe egale, începând cu 2014, de
către Ministerul Finanţelor Publice.

Ministerul Fondurilor Europene
publicat, luni, 10 februarie a.c., a doua
versiune a Acordului de Parteneriat 20142020 pe site-ul oficial www.fonduri-ue.ro.
Astfel, Ministerul Fondurilor Europene
supune consultării publice varianta actualizată a acestui document de programare,
care stabileşte priorităţile de finanţare din
Fondurile Europene Structurale şi de
Investiţii pentru a susţine competitivitatea,
convergenţa şi cooperarea, pentru a
încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată
pe creştere economică şi incluziune
social ă. Propunerea de Acord de
Parteneriat va fi transmisă Comisiei
Europene la sfârşitul acestei luni.
Proiectul de revizuire a Constituţiei
a fost înregistrat la Curtea Constituţională,
care până la 17 februarie trebuie să se
pronunţe asupra respectării dispoziţiilor
constituţionale privind limitele de
modificare a Legii Fundamentale.
Potrivit legii, înainte de sesizarea
parlamentului, pentru iniţierea procedurii
legislative de revizuire a Constituţiei proiectul însoţit de avizul Consiliului Legislativ
se depune la Curtea Constituţională care
este obligată ca, în termen de 10 zile, să se
pronunţe. Decizia se ia cu votul a două
treimi din numărul judecătorilor.
Actul normativ privind limitarea
plăţilor în numerar şi a comisioanelor
interbancare va intra în vigoare numai
după ce trece prin Parlament, în condiţiile
în care Ministerul Finanţelor Publice a republicat pe site-ul propriu, sub forma unui
proiect de lege, prevederile în acest sens.

PSD, UNPR şi PC au semnat
protocolul alianţei electorale Uniunea
Social Democrată, în vederea alegerilor
europarlamentare din 25 mai.
De la locul 13 şi până la locul 17, locuri
considerate semi-eligibile, vor fi candidaţi
de la PC, UNPR, PSD Bucureşti, TSD şi
PES activists. PSD a adoptat recent o
rezoluţie conform căreia îl susţine pe
Martin Schulz în candidatura pentru
preşedinţia Comisiei Europene.

l Potrivit estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, exporturile României au atins anul trecut un nivel de aproape 50 de miliarde de euro şi
deficitul comercial s-a redus la 5,7 miliarde de euro l Autoritatea Electorală Permanentă supune dezbaterii publice proiecte de acte normative privind alegerea
membrilor din România în Parlamentul European l Premierul Victor Ponta a declarat că proiectul de act normativ privind întărirea disciplinei bugetare va fi trimis
în Parlament, date fiind implicaţiile sale l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Guvernul României - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din
11.12.2013 (M.O. nr. 833 din 24.12.2013)
l O.u.G. nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen
în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1)
din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor
termene (M.O. nr. 835 din 24.12.2013)
l H.G. nr. 1116/2013 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea
structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă
de bază, conform Clasificării internaţionale standard a
ocupaţiilor - ISCO 08 (M.O. nr. 836 din 24.12.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1493/2013 pentru modificarea şi completarea Procedurilor
specifice de implementare şi control, precum şi a
formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat
pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
1.229/2013 (M.O. nr. 842 din 30.12.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2030/2013
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit
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la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului
formularelor "Decizie de impunere din oficiu" (M.O. nr. 842
din 30.12.2013)
l Ministerul Sănătăţii - Anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.579/2013 pentru modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea
listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care
se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de
sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, din
23.12.2013 (M.O. nr. 843bis din 30.12.2013)
l Ordonanţă de urgenţă nr. 117/2013 privind modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
(M.O. nr. 843 din 30.12.2013)
l H.G. nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele
locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar (M.O.
nr. 845 din 30.12.2013)
l Agen ţia Naţional ă pentru Resurse Minerale Instrucţiunile tehnice privind aplicarea şi urmărirea
măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în
planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul
tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare
cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de
activităţile miniere din 04.12.2013 (M.O. nr. 1 din

06.01.2014)
l Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.
202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor
tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în
planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a
deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a
mediului, precum şi modul de operare cu garanţia
financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile
miniere (M.O. nr. 1 din 06.01.2014)
l Ordinul Ministerului Economiei nr. 366/2013 privind
modificarea Procedurii de implementare a Programului
naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de
incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin
Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 36/2013 (M.O. nr. 1
din 06.01.2014)
l Guvernul României - Normele metodologice privind
modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de
plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare din
11.12.2013 (M.O. nr. 2 din 06.01.2014)
l H.G. nr. 1080/2013, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de calcul şi de colectare,
precum şi termenele de plată aferente tarifului de
îmbunătăţiri funciare (M.O. nr. 2 din 06.01.2014)
l H.G. nr. 1087/2013 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
94/2006 (M.O. nr. 4 din 06.01.2014)

Parlamentul Ungariei a autorizat un acord cu
Rusia pentru a construi două reactoare la singura
centrală nucleară a ţării, în sudul oraşului Paks.
Rusia va oferi Ungariei un împrumut de până la 10
miliarde de euro - aproximativ 80 la sută din costurile
de construcţie.

Premierul britanic invită oamenii din Anglia,
Ţara Galilor şi Irlanda de Nord să le spună
scoţienilor că doresc să rămână în uniune.
Scoţia va decide în data de 18 septembrie dacă
va încheia uniunea de 307 de ani, părăsind
Marea Britanie.

Combaterea traficului cu specii s@lbatice
Comisia lansează o consultare cu privire la
modul în care UE poate lupta împotriva creşterii
dramatice a traficului cu specii sălbatice de faună şi
floră.
Comisia a lansat o consultare publică cu privire la
modul în care UE poate fi mai eficace în combaterea
traficului cu specii sălbatice. Aceasta vine ca
răspuns la recenta creştere la nivel global a
braconajului şi a comerţului ilegal cu specii sălbatice,
care se află în prezent la niveluri fără precedent
pentru unele specii. De exemplu, în 2013 în Africa de
Sud au fost braconaţi peste 1 000 de rinoceri, în
comparaţie cu 13 în 2007, iar cornul de rinocer este
acum mai valoros decât aurul. UE este o piaţă de
destinaţie majoră şi un important punct de tranzit
pentru produsele ilegale din specii sălbatice, iar
crima organizată joacă un rol din ce în ce mai
substanţial în acest domeniu.
În ultimul deceniu, UE s-a implicat activ în lupta
împotriva comerţului ilegal cu specii sălbatice,
adoptând norme comerciale stricte pentru speciile
pe cale de dispariţie şi sprijinind pe scară largă
eforturile depuse de ţările în curs de dezvoltare
pentru combaterea traficului cu specii sălbatice. În
ultimii 30 de ani, UE a alocat peste 500 de milioane
EUR pentru conservarea biodiversităţii în Africa,
având un portofoliu de proiecte aflate în derulare în
valoare de aproximativ 160 de milioane EUR.
Infracţiunile împotriva speciilor sălbatice sunt
foarte lucrative, iar cazurile de urmărire penală
împotriva acestora sunt rare. Creşterea cererii de
produse ilegale are consecinţe devastatoare pentru
o serie de specii care sunt deja ameninţate.
Amploarea crescută a problemei a ridicat întrebări
cu privire la modul în care UE poate fi mai eficace în
combaterea traficului cu specii sălbatice. Prin
urmare, Comisia este interesată să afle opinia
cetăţenilor în legătură cu zece aspecte referitoare la
traficul cu specii sălbatice, printre care se numără
caracterul adecvat al cadrului actual, instrumentele
care ar putea consolida eforturile existente pentru
combaterea fenomenului, modul în care UE, în
special, îşi poate aduce contribuţia, îmbunătăţind
cunoştinţele şi datele de care dispune, precum şi
posibilitatea unor sancţiuni mai severe.

Următorii paşi
Rezultatele acestei consultări şi ale conferinţei
care va avea loc la data de 10 aprilie 2014 vor
contribui la revizuirea politicilor şi a măsurilor UE
existente în acest domeniu, cu scopul de a ajuta UE
să îndeplinească un rol mai eficace în rezolvarea
problemei.
Context
Traficul cu specii sălbatice (comer ţul
transfrontalier ilegal cu resurse biologice capturate
din sălbăticie, inclusiv comerţul cu cherestea şi
specii marine) nu este un fenomen nou, dar
amploarea, natura şi impactul acestuia s-au
schimbat considerabil în ultimii ani.
Traficul cu specii sălbatice a devenit unul dintre
cele mai profitabile tipuri de activităţi infracţionale
transnaţionale la nivel global, din cauza cererii
ridicate şi în continuă creştere de produse din specii
sălbatice, în special în Asia. Gradul redus de
sensibilizare, riscul minim de depistare şi nivelurile
scăzute ale sancţiunilor fac această activitate
deosebit de atractivă pentru reţelele de crimă
organizată din UE şi din afara acesteia.
Numărul de elefanţi africani ucişi ilegal s-a dublat
în ultimii zece ani, 22 000 de elefanţi fiind braconaţi
în anul 2012; braconajul rinocerilor s-a intensificat în
Africa de Sud, preţul cornului de rinocer fiind de 40
000 EUR/kilogram, iar, în prezent, braconajul este
cauza a 78 % din cazurile de moarte a tigrilor de
Sumatra. Oasele de tigru se vând cu 900
EUR/kilogram.
Traficul cu specii sălbatice privează multe dintre
cele mai marginalizate popoare ale lumii, inclusiv
comunităţi indigene, de oportunităţi importante care
să le asigure mijloace de subzistenţă sustenabile.
Legăturile dintre acesta, corupţie şi fluxurile
financiare ilegale, prin spălare de bani, de exemplu,
subminează statul de drept şi buna guvernanţă. De
asemenea, acesta perpetuează instabilitatea
regională în Africa Centrală, unde anumite grupuri
de miliţie folosesc venituri provenite din traficul cu
specii sălbatice pentru a-şi finanţa activităţile. Acest
tip de trafic subminează biodiversitatea şi, prin
urmare, ameninţă sănătatea unor ecosisteme vitale.
Comisia Europeană - IP/14/123, 07/02/2014

Premier Japoniei a declarat că discuţiile
avansează rapid spre un tratat de pace cu Rusia
legat de insulele disputate. Insulele, administrate
în prezent de Rusia, sunt cunoscute sub numele
de Teritoriile de Nord în Japonia şi Kurile de Sud
în Rusia.

Consiliul Miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene a aprobat
deschiderea negocierilor cu privire la un dialog politic şi un acord de
cooperare cu Cuba pentru a aprofunda relaţiile bilaterale, care să
însoţească reformele întreprinse de către Havana şi pentru a
favoriza o mai mare respectare a drepturilor omului în această ţară.
Negocierile vor începe pentru noul acord, în timp ce "poziţia
comună" - politica unilaterală şi restrictivă, care a guvernat relaţiile
dintre UE şi Havana din 1996 - rămâne în vigoare, iar astfel acest pas
nu este o schimbare de direcţie pentru blocul European vis-a-vis de
insulă, ci mai degrabă crearea unui nou instrument pentru
aprofundarea relaţiilor, a declarat reprezentantul UE pentru politica
externă, Catherine Ashton.
O comisie prezidenţială a aprobat transformarea statului Yemen
într-o federaţie de şase regiuni, ca parte a tranziţiei politice.
Părţi din sud au format un stat independent la sfârşitul domniei
coloniale britanice în 1967, până la unirea cu partea de nord în 1990.
O încercare de secesiune, patru ani mai târziu, a dus la un război civil
scurt, dar sângeros, care s-a încheiat cu victoria forţelor din nord.
Preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, care se confruntă cu
proteste în masă şi criză economică în ţară, a avut o întrevedere cu
Vladimir Putin la Soci, în ziua de deschidere a Jocurilor Olimpice de
Iarnă. Detaliile cu privire la reuniune sunt neclare.

Au fost adoptate norme la nivelul UE
privind creditele ipotecare
Consiliul Afaceri Economice şi Financiare din 28 ianuarie a
adoptat o directivă privind creditele ipotecare.
Noua directivă, care vizează crearea unei pieţe unice pentru
creditele ipotecare, se va aplica tuturor împrumuturilor acordate
consumatorilor pentru achiziţionarea unei locuinţe, precum şi tuturor
împrumuturilor pentru consumatori care sunt garantate printr-o
ipotecă sau o altă garanţie comparabilă, pe întreg teritoriul UE.
Obiectivul general al acesteia este de a asigura funcţionarea
responsabilă a pieţelor ipotecare, sporind astfel protecţia
consumatorilor şi contribuind la stabilitatea financiară.
Textul a fost adoptat de Consiliu cu toate amendamentele
Parlamentului European, ca urmare a acordului în primă lectură la
care au ajuns cele două instituţii.
Statele membre trebuie să transpună directiva în legislaţia lor
naţională în termen de doi ani.
Consiliul UE

l Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să menţină neschimbată dobânda de politică monetară la nivelul record de 0,25% l Taiwan şi China au purtat discuţii la cel
mai înalt nivel după divizarea din 1949 l În 11 februarie s-au împlinit 85 de ani de la înfiinţarea statului Vatican l În 11 februarie, milioane de iranieni au sărbătorit 35 de ani
de la Revoluţia Islamică din 1979 l Ministrul imigrării britanic a demisionat după ce s-a aflat că a angajat o femeie de serviciu care se afla în ţară în mod ilegal l Africa de
Sud organizează alegeri generale în 7 mai, pe fondul aniversării a 20 de ani de la înlăturarea apartheidului l Lucrările la proiectul de extindere la Canalul Panama au fost
puse în aşteptare din cauza unei dispute legate de cheltuieli neprevăzute l Israel va colabora cu India, unul dintre clienţii săi cheie pentru arme, la dezvoltarea unui
sistem de apărare antirachetă integrat destinat în primul rând pentru a contracara rachete nucleare şi convenţionale din China l După ani de impas, Parlamentul din
Nepal l-a ales pe Sushil Koirala, un vechi activist democratic care a fost implicat într-o celebră deturnare de avion în Nepal, 1973, ca noul prim-ministru al ţării l Curtea
Penală Internaţională deschide o examinare preliminară privind actele de violenţă în Republica Centrafricană pentru a determina dacă atrocităţile comise constituie
posibilele crime de război, a declarat procurorul instanţei l

Concordia - cea mai îndepărtată bază ştiinţifică de pe Pământ
Staţia de cercetare Concordia, un proiect
comun între Institutul polar francez şi programul italian Antarctica, este una dintre
locaţiilecele mai izolate şi inospitaliere pentru
omenire, care necesită mai mult timp pentru a
ajunge la ea decât este nevoie pentru a zbura
la Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Agenţia
Spaţială Europeană (ESA), profită de locaţie
şi condiţiile unice ale facilităţii, pentru efectuarea de ample cercetări privind implicaţiile pe
termen lung asupra organismului uman ale
zborului în spaţiu.
Staţie de cercetare Concordia din
Antarctica este situată pe un platou la 3200
metri deasupra nivelului mării. Un loc al
extremelor, unde temperaturile pot scădea
până la -80° C în timpul iernii, cu o
temperatură medie anuală de -50° C.
Situată în partea cea mai de sud a
Pământului, Soarele nu se ridică deasupra
orizontului în timpul iernii şi nu apune în timpul
verii. Echipajul trebuie să trăiască fără lumina
soarelui timp de patru luni pe an.
Altitudinea şi localizarea fac aerul din
Concordia foarte rarefiat, cu mai puţin oxigen.
Ieşirile în afara bazei necesită purtarea de
straturi suplimentare de haine şi limitează
timpul petrecut în aer liber.
În timpul iernii, nici un ajutor din exterior nu
poate ajunge la bază pe calea aerului sau pe
gheaţă, echipajul fiind nevoit să rezolve orice
problemă pe cont propriu.
În plus, Concordia se află în cel mai mare
deşert din lume. Aerul este extrem de uscat,

astfel încât echipajul suferă de buze crăpate
şi ochi iritaţi.
Nici un animal nu poate supravieţui în
această regiune, chiar şi bacteriile fac cu greu
fa ţ ă temperaturilor extreme. Cele mai
apropiate fiinţe umane sunt staţionate la
aproximativ 600 de kilometri, la baza Vostok.
În marea peisajul deschis acoperit în
întuneric, culorile, mirosurile şi sunetele sunt
aproape inexistente, accentuând sentimentul
de singurătate.
Izolarea şi privarea senzorială pot deregla
sever ceasul biologic al membrilor
echipajului, confruntaţi deseori cu probleme
de somn.
În ciuda tuturor acestor greutăţi, până la
16 oameni petrec câte un an în Concordia
doar în numele ştiinţei. Departe de civilizaţie,
lumea albă din Antarctica oferă cercetătorilor
posibilitatea de a colecta date şi de a experimenta ca în nici un alt loc de pe Pământ.
Există, de asemenea, probleme logistice
importante pentru men ţinerea acestui
avanpost într-un astfel de mediu ostil. În timp
ce obiecte relativ mici, cum ar fi produsele
proaspete pot fi transferate direct la
aerodromul facilităţii prin intermediul unui
avion, toate echipamentele grele trebuie să
fie transportate la avanpost pe uscat, şi atunci
când această cale este accesibilă, sunt
necesare aproximativ 12 zile pentru a finaliza
1.100 kilometri de călătorie.
Echipajul staţiei nu trebuie să facă faţă
doar la condiţiile ostile, el trebuie să menţină o

Nava spaţială Rosetta

serie de experimente ştiinţifice. Instrumentele
sunt aranjate în jurul staţiei cu două turnuri,
inclusiv un mic laborator seismic, la 15 metri
sub suprafaţă.
Echipamentele de detectare seismologică
sunt o parte a unui sistem global de astfel de
dispozitive şi oferă statistici importante, care
contribuie la înţelegerea modului în care se
comportă centrul Pământului. Staţia, situată
lângă unul dintre poli se pretează, de asemenea, la studiul câmpului magnetic al planetei.
Concordia este în prezent angajată în

schimbarea anuală a echipei. În 2014, activitatea ei va creştere în continuare cunoştinţele
noastre cu privire la riscurile inerente unui
zbor spaţial cu echipaj uman prin efectuarea
unui studiu de repaus la pat, în care participantul este rugat să se întindă sub unghiul de
orizont. Acest lucru permite cercetătorilor să
studieze efectele pe termen lung ale
imponderabilităţii asupra organismului uman.
Cu recentele proiecte de zboruri spaţiale
cu echipaj uman, importanţa Concordia va
creşte constant.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

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

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

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

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

Vând covor persan, 2,5/3,5 - 150
lei, carpetă persană pentru canapea
- 50 negociabil. Tel. 0255-221036,
după ora 17.
Vând ieftin două uşi duble
pentru balcoane şi 3 geamuri mari,
făcute din lemn, la comandă, cu
sticlă, mânere (fără toc), lăcuite
culoarea lemnului. Preţ 300 lei
toate. Tel. 0721-155683.
Vând convector pe gaz, stare
foarte bună, preţ 200 lei. Tel. 0355410523.
Vând mobilă tineret compusă
din dulap, trei vitrine şi birou. Vând
două fotolii piele neagră, pe role şi 2
fotolii scoică, bej.
Vând masă extensibilă, nouă,
de bucătărie,tensiometru, 1 costum
karate pentru copii 10-15 ani+3
centuri, la preţ de jumătate. Tel.
0721-155683.
Vând unelte pentru făcut pălării.
Ajut şi la însuşirea meseriei. Tel.
0255-257476.
Vând televizor diagonala 37 cm,
stare foarte bună, 300 lei neg. Tel.
0721-315910. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie, 800 lei; schiuri, beţe, bocanci de
schi, plăci de zăpadă, 50-100 lei
perechea; masă de bucătărie extensibilă cu 6 scaune, 600 lei; maşină
electrică de cusut în perfectă stare,
100 €; saltele diferite mărimi, 100
lei/buc; pătuţ pentru copii tip leagăn,
cu tot cu saltea, 150 lei; măsuţă de
sufragerie cu placă de marmură,
100 €. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând la Sacu 2 purcei de două
luni, 500 lei; porc 130 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0761-690834. (RR)
Vând la Sacu iapă de 8 ani semimurană, gestantă luna 10-a, de căruţă, 2500 lei neg; iapă 5 ani, 2000
lei neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Fizeş cal de aproape 9
ani, castrat, şi mânz de 1.5 ani,
armăsar, necastrat, neînvăţat la
căruţă, 3000 lei neg. Tel. 0746873480. (RR)
Vând la Câlnic fân şi trifoi
nebalotat, în clăi. Tel. 0255-210535.
Vând în Reşiţa calculator P4 cu
monitor lcd şi tv, 450 lei; televizor lcd
de cameră, 330 lei; tv lcd 15 inch de
bucătărie, merge şi la maşină (12
V), 180 lei; staţie de maşină Extreme de 300 W, 180 lei; casetofon
Sony cu mp3, 150 lei; microfon
profesional fără fir, 100 lei; maşină
de tuns, 70 lei. Tel. 0765-577197.
Vând la Bocşa baloţi de lucernă;
baloţi paie; şrot de floarea soarelui,
sorg şi triticale; ovăz; scroafă
vietnameză, 80 kg, 200 € neg; porci
65-80 kg, 10 lei/kg; vier marele alb,
12 lei/kg sau ofer la montă. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc 140
kg, 9 lei/kg neg. Tel. 0748-146425.
Vând în Caransebeş covor
mare, 350x250, 200 lei neg; tv în
stare bună, 100 lei; maşină electrică
de cusut, 200 lei; cuptor electric mixt
pentru pizza, 80 lei neg; 2 dvd-uri,
60 lei/buc; staţie nouă pentru
maşină, 600 W, 200 lei; 2 difuzoare
noi, pentru ma şin ă, 150 lei;
casetofon pentru maşină, 60 lei. Tel.
0724-488224, 0761-131883. (RR)
Vând în Reşiţa papagali: peruşi,
40 lei/buc; Micul Alexandru verde,
240 lei/buc; albaştrii, 280 lei/buc.
Tel. 0757-137322, 0255-233769 (rr)
Ofer, la Bocşa, plante mature
Aloe Vera. Tel. 0747-877713. (RR)

Cumpăr în Reşiţa maşină de
spălat semi-automată. Tel. 0751548196, 0355-806102. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc
marele alb, 170 kg, 9 lei/kg neg. Tel.
0742-272137. (RR)
Vând în Timiş porumb boabe.
Tel. 0768-228976. (RR)
Vând la Reşi ţa mobil ă de
sufragerie 3.20 m lungime, din
2009, cu birou, 1100 lei. Tel. 0355804616. (RR)
Vând la Cornea iapă roşie, de 7
ani, 3000 lei. Tel. 0737-405999 (RR)
Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735038603. (RR)
Vând în Valcani, Timiş, 2 iepe,
2000 € sau schimb cu un tractor. Tel.
0767-164180. (RR)
Vând la Reşi ţa 4 scaune
tapiţate, 100 lei; bicicletă damă, 150
lei; 2 maşini de spălat automate, 350
lei; masă de bucătărie cu 4 scaune,
75 lei; 2 uşi de parchet, 100 lei/buc;
2 maşini de sp ălat rufe fără
storcător, 100 lei; maşină de cusut
electrică din Germania, 150 €. Tel.
0355-427473. (RR)
Vând la Şopotu Nou tăuraş la
450 kg sau schimb cu motocositoare Carpatina. Tel. 0720-517841. (rr)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz LB80 pentru căldură, omologate, cu tiraj normal, pentru case,
stare foarte bună, garanţie la
montaj, 300-350 lei; convectoare pe
gaz şi GPL Lampart LB80 pentru
căldură, omologate, cu tiraj forţat,
pentru bloc, stare foarte bună,
garanţie la montaj, începând de la
350-400 lei/buc; subwoofer 100 W,
10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd,
senzori, microfoane, boxe încorporate, profesional, aproape nou, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Lupac mulgătoare, 1200
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)
Vând la Reşiţa hotă nouă Zanussi, 150 lei; cuier nou, 70 lei; dulap 3
uşi cu oglindă la mijloc, 50 lei; covor,
50 lei; toaletă, 30 lei; masă rotundă,
50 lei. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bună, 300
lei ambele; imprimantă şi scaner,
150 lei; pereche ghete sport Reebok
de damă, mărimea 39, noi, 150 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Berzovia vacă de 9 ani,
gestantă luna 6-a, 4500 lei neg. Tel.
0749-871443. (RR)
Vând în Reşiţa viţea alb cu
negru de 1 lună, 500 lei; 2 viţele alb
cu roşu de 6 luni, 1500 lei. Tel. 0770853684. (RR)
Vând în Reşiţa veioză pentru
birou, 15 lei; veioză pentru noptieră
la dormitor, 15 lei; schiuri, 80 lei;
pereche de cizme piele culoare
neagră, mărimea 38, damă, 50 lei;
oglindă pentru hol, 1400x350, 50 lei;
suport inox pentru perie şi hârtie
igienică, 30 lei; covor persan rotund,
50 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; canapea în stare foarte
bună, cumpărată din magazin,
aproape nouă, 600 lei; baterie nouă
din inox pt. chiuvetă, în cutie, 80 lei;
servici din porţelan pt. condimente,
12 piese; aparate defecte pt. piese:
radio casetofon, aspirator, prăjitor
pâine; încărcătoare telefon, 5-10 lei/
buc; preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând în Timiş porumb boabe.
Tel. 0755-753027. (RR)
Vând la Bocşa 2 porci de montă
la 70 kg, 10 lei/kg. Tel. 0753071484. (RR)

Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudură 220/380 V, 650 lei neg;
drujbă electrică nouă cu lama 40
cm, 600 lei neg; cărţi de mecanică
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc; radio Traviata cu pick-up, de
colecţie, cu discuri bonus, 150 lei
neg; ax pentru circular pentru 380 V
şi unul pentru 220 V, 180 lei neg.
Cumpăr baterie pentru cazan de
baie pentru casă. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând în Bocşa frigider, perfectă
stare, 400 lei; frigider congelator cu
sertare, 500 lei; antenă parabolică,
50 lei; căţeluşă de vânătoare. Tel.
0729-359964, 0761-348045. (RR)
Vând la Lugoj masă de biliard în
stare foarte bună de funcţionare, cu
placă de marmură deasupra, 250 €;
2 vitrine frigorifice pe verticală, noi,
350 €. Tel. 0765-720580. (RR)
Vând la Sicheviţa câine de
vânătoare, 100 €. Tel. 0767-943102.
Vând hotă nouă Zanussi - 150
lei, cuier nou de lemn - 70 lei, 2
pături de lână la 50 lei amândouă,
dulap cu 3 uşi, cu oglindă la mijloc 50 lei, 2 covoare (1 persan + 1 de
iută) - 50 lei amândouă, o toaletă cu
oglindă - 30 lei, 1 credenţ mic cu 2
uşi de sticlă - 30 lei, masă rotundă 50 lei. Tel. 0731-191130.
Vând urgent aparat radio
Albatros, convector Granier cu tiraj
normal şi traducător lingvistic 12
limbi, preţuri negociabile direct. Tel.
0723-092582.
Vând maşină găurit, fixă şi
aparat de sudură făcut, preţuri
negociabile. Tel. 0748-929527
Televizor color marca Grundig
ST 55-550 text, diagonala de 20
inch 53 cm, funcţionabil, stare foarte
bună. TV este prevăzut cu telecomandă. Preţ 180 lei. Tel. 0784245476. Vând păuni maturi, femele
şi masculi. Tel. 0722-630097.
Vând tablou Gaidos, peisajul
Toamnă. Tel. 0722-630097.
Vând maşină de cusut Monica.
Tel. 0722-630097.
Vând maşină de spălat vase
Bosch în stare de funcţionare. Preţ
280 lei. Tel. 0749-044785.
Vând în Anina covoare aduse
din Germania de diferite culori şi
mărimi, la preţuri avantajoase. Tel.
0749-044785.
Cumpăr cupru aluminiu bronz
argint oţel rapid plăcuţe vidia aur
platină pietre preţioase şi multe
altele ofer preţuri foarte avantajoase. Merită să încerci. Tel. 0724650815.
Vând cazane de ţuică şi repar la
domiciliul clientului, fac deplasări şi
în exteriorul judeţului. Tel. 0724650815.
Vând vacă cu viţel br. culoare
roşu cu alb, viţel mascul de 3 zile,
vacă de 6 ani la preţ de 4200 lei neg.
la faţa locului şi un plug de tractor la
preţ de 1400 lei pentru 445 cu 3
brazde mici. Mai vând şi 2 berbeci
de rasă bună la al 3-lea miel la preţ
de 1500 lei amândoi. Tel. 0764007606.
De vânzare ciobăneşti mioritici,
căţei de 6 săptămâni, preţ negociabil. Tel. 0722-558567.
Vând monitor extraplat, diagonala 54 cm, Philips, preţ 300 lei. Tel.
0355-418178.
Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bună.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.
Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mureş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi TV, calculatoare
de satelit şi lămpi de radio. Tel.
0737-575779, 0741-633690
Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio, şi casetă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane şi cască de protecţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
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Auto-Moto-Velo
Vând la Reşiţa Daewoo Cielo,
an 2005, gri metalizat, înmatriculat
în România, actele la zi, verificarea
până în 2015, toate dotările, perfectă stare de funcţionare, 1700 € neg;
Ford Mondeo, an 2002, argintiu metalizat, recent adus din Germania,
euro 4, toate dotările, 1800 € uşor
neg; dezmembrez Renault Twingo
an 2001, piesele foarte bune, preţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante
tablă, diferite mărimi, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarnă şi vară, diferite
dimensiuni, 50-100 lei/buc; tobă de
eşapament din inox, pentru motocicletă Honda, 100 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa Golf 3, climă,
instala ţie GPL, înscris, taxa
nerecuperată, 1500 € neg. Tel.
0749-214745, 0735-658730. (RR)
Vând în Bocşa tractor International 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circulaţie, toate actele la zi,
3500 € neg. Tel. 0742-992363,
0255-556239. (RR)
Vând la Lupac Aro, neînscris în
circulaţie sau schimb pe mioare. Tel.
0764-654307. (RR)
Vând la Târnova tractor în stare
de funcţionare, 2500 € neg; tractor
650 dezmembrat: motor de tractor,
2000 lei neg; jante de tractor plus
cauciucuri noi, 200 € neg; cabină şi
altele. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând în Timiş despuietoare
porumb. Tel. 0768-228976. (RR)
Vând la M ăureni Daewoo
Lanos, an 1998, înmatriculat în
România în 2010, primul proprietar,
taxa nerecuperabilă, motor 1.4
benzinar, stare perfectă de
funcţionare, 1400 € neg. Tel. 0726890348. (RR)
Vând la Vârciorova Dacia 1310,
300 € neg; baterie auto 65 A, 100 lei
neg. Tel. 0735-038603. (RR)
Vând la Oţelu Roşu MercedesBenz Clasa A, an 1999, motor 1.4,
înmatriculat, vişiniu, culoare originală, full option, taxa nerecuperată,
asigur înmatricularea într-o zi,
accept orice test, 2.600 € neg. Tel.
0754-577166. (RR)
Vând la Domaşnea 2 comote
pentru cai, 1000 lei neg. Tel. 0722551615. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă
nouă pentru tractor cu o singură
axă, 2500 lei; semiremorcă
basculabilă, 3500 lei neg. Tel. 0757311013. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E de garaj, 23.000
km rulaţi, acte la zi, 1500 € neg;
cauciucuri moto pe 17, 18, 19 ţoli, 80
lei/buc; roată de rezervă completă
pentru Mercedes Vito, 200 lei;
portbagaje auto pentru biciclete, 70
lei/buc; jante tablă pe 13 ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa,
Renault Twingo, 50 lei/buc; roţi de
iarnă complete pe 13, pentru VW
Polo, stare impecabilă, 500 lei;
plăcuţe de frână noi marca Ferodo,
pentru Mercedes Vito, Opel Astra de
1.8 şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 150
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa butuci roţi spate
f ără ABS pentru Opel Astra;
ventilator pentru radiator apă pentru
Opel, VW şi Ford, 150 lei. Tel. 0729824413. (RR)
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Vând la Reşiţa 2 semiremorci
pentru tractor 445, preţ 2500 lei
respectiv 3000 lei, neg. Tel. 0728829946. (RR)
Vând la Goruia freză de 1.40,
700 € neg; plug PP3 pentru U65,
500 € neg. Tel. 0721-151956. (RR)
Vând în Reşiţa Volkswagen
Passat 1.9 TDI, break, an 2005,
înmatriculat, actele la zi, 6200 €;
biciclet ă damă, albă, cadru
aluminiu, 21 viteze, schimbătoare
Shimano, furcă telescopică, adusă
din Germania, 399 lei. Tel. 0740520382. (RR)
Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Vând în Reşiţa tractor cu dublă
tracţiune Fiat, 5200 € neg. Tel. 0770853684. (RR)
Vând în Reşiţa Fiat 450 în stare
perfectă de funcţionare, 4500 € neg.
Tel. 0765-856273. (RR)
Cumpăr în Timiş remorcă pe 4
roţi de 3.5 tone, pentru tractor. Tel.
0755-753027. (RR)
Vând la Anina pistoane plus
biele pentru U550, 200 lei neg;
aparate de bord pentru Fiat 445, 5
lei/buc; set motor U650, 400 lei neg;
pompă hidraulică pentru direcţie la
Fiat 445, 150 lei neg. Cumpăr
cositoare Carpatina în stare de
func ţionare. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând la Anina Dacia din 1984, în
stare foarte bună de funcţionare,
500 € neg. Tel. 0743-862175. (RR)
Vând la Sicheviţa cositoare
Carpatina în stare foarte bună, 3800
lei. Tel. 0767-943102. (RR)
Vând sau schimb Dacia 1400,
din 1991, în stare de circulaţie, cu
acte la zi, sau pentru cositoare
românească Carpatina (la schimb).
Preţ vânzare 1000 lei. Tel. 0723251625.
Vând Matiz din 2004. Preţ 700 €,
negociabil. Tel. 0748-929527.
De vânzare Opel Corsa 2002,
1000 cmc, stare bună. Tel. 0723174097.
Vând Vw Golf 3. Tel. 0726701010.
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Vând BMW motor 1,8 benzină,
consum 8 la 100, gemuri electrice,
climă, închidere centralizată etc 5
uşi, cauciucuri iarnă, jante aluminiu,
merge foarte bine, merită văzut. Tel.
0724-650815.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.cau
ciucuridirect.ro tel. 0318 110 788.
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 maşină Matiz, din 2004.
Preţ 800 €. Schimb Matiz pe
materiale de construcţii. Tel. 0748929527.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Am terminat Facultatea ISE Iaşi,
Economie generală, am 7 ani vechime în contabilitate. Doresc să lucrez
într-o firmă serioasă. Locuiesc în
Reşiţa. Tel. 0757-029877.
Transport tot felul de materiale
de la domiciliu, în judeţ şi în ţară, cu
camionetă de 2,5 t. Tel. 0743092858.
Profesor de limbă germană
predă ore pentru începători şi
avansaţi. Tel. 0727-199030. (RR)
Doamnă din Reşiţa, 54 de ani,
doreşte să îngrijească bătrâni la
domiciliu. Tel. 0727-672673. (RR)
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni; fac
cură ţenie la firme. Tel. 0355415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Posed legitimaţi de instalator.
execut lucrari de instalati sanitare
gaz apa scurgeri wc şi asa mai departe la preţuri foarte avantajoase,
pot sa ofer şi factura. Poti sa incerci

S.C. PAMEXIM S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency, en
procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons
S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare la cel mai bun
preţ oferit a următoarelor bunuri mobile (imprimantă, betonieră, pompă,
instalaţie dozat aditivi, buracan + riglă vibrantaj etc).
Pasul de licitaţie
50 EURO
Taxa participare
10 EURO/bun
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data când
este stabilită şedinţa de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie sunt organizate începând cu data de
21.02.2014, în caz de neadjudecare vor fi organizate săptămânal, vineri
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap.
3, judeţul Timiş în condiţiile prezentate mai sus. Bunurile scoase la
vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.

Anunturi
,

nu vei regreta, chear tu ma vei
recomanda şi mai departe. Mihai.
Tel. 0732-521673.
Execut construcţii, zidării, mansardări, tencuieli, rigips, şeminee,
gresie şi faianţă, experienţă În
domeniu şi echipă serioasă. Tel.
0740-558761.
Tund câini: tuns, spălat, coafat,
tăiat unghii. Tel. 0786-112763.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Zbor peste Timişoara de 30
minute, 25 € + tva / persoană.
Rezervări pe www.maxair.ro sau la
telefon 0755-084464. Vă aşteptam
să zburaţi cu noi.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Doresc o relaţie de prietenie
căsătorie cu o doamnă max. 40 ani.
Tel. 0770-390963.
Bărbat singur din Reşiţa caut o
doamnă de 33-40 ani pt. a întemeia
o familie. Tel. 0740-946042.
Bărbat, singur, serios, fără vicii
doresc cunoştinţă cu o doamnă
pentru relaţie serioasă. Tel. 0731475550.
Poţi să cauţi mult o femeie dacă
nu ţi e destinată nu o vei găsi. Eu
bărbat serios singur şi sincer 48
1,62 70 restul la tel. 0770-495533.
Caut o domnişoară pentru prietenie, căsătorie şi aşa mai departe.
Sunt un domn foarte generos îmi
plac foarte mult distracţile. Posed
apartament maşină casă la ţară, şi o
mic ă fermă de animale. Rog
seriozitate. Am 28 de ani. Tel. 0724650815.
Caut întemeierea unei căsnicii
cu doamnă 25-47 ani, eu am 45 ani,
1,70. Adresa o voi trimite prin SMS
dacă sunt sunat. Tel. 0049157363181, Germania.

SC Triumf SRL Închiriază
spaţiu comercial în suprafaţă de
30 mp, în Reşiţa, Bulevardul
Republicii, nr. 25, lâng ă
Raiffeisen, 500 €/lună. Tel.
0723-335367, 0723-626495.

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Matrimoniale
Caut doamnă pentru căsătorie,
cu vârsta de până la 65 ani, sunt
pensionar, stau la casă, stare bună,
singur în curte. Tel. 0723-722699.
Domn, 43 ani, 1,75/85, doresc
să cunosc o doamnă până în 50 de
ani, suplă, harnică, cu locuinţă în
Reşiţa. Posed auto şi serviciu stabil.
Tel. 0727-268027.
Doresc un domn apropiat ca
vârstă, 67 ani, eu am 65 ani. Tel.
0741-310814.
Domn, 40 ani, 1,75/76, prezentabil, şaten, ochi verzi, antialcool,
doresc cunoştinţă cu o doamnă,
pentru căsătorie. Tel. 0733-235980.
Bărbat, 51 ani, 1,75, fără
obligaţii, doresc cunoştinţă doamnă,
fără obligaţii, maxim 50 ani. Tel.
0725-348218
Femeie în etate de 57 ani,
doresc să cunosc un domn până la
60 ani, pentru căsătorie. Tel. 0767186319.
Tânăr, 37 ani, doresc să cunosc
o doamnă pentru o relaţie lejeră. Tel.
0725-835135.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În dimineaţa zilei de 9
februarie 2014 s-a stins din
via ţ ă mama ş i bunica
noastră, PETCU ANASTASIA.
Te-ai stins puţin câte puţin,
sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme
dintre noi. Te-am iubit prea mult şi
te-am pierdut. Azi nu mai eşti
unde erai, dar vei fi întotdeauna în
sufletele noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi linişte!
Familia îndurerată!

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.02.2014
REŞIŢA: Agent de vânzări: 1; Casier: 1; Lucrător comercial: 1;
Ospătar: 1; Primitor-distribuitor materiale şi scule: 1; Şef serviciu
comerţ cu ridicata şi cu amânuntul: 1; Şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 1; Vânzător: 1;
BOCŞA: Asistent personal al persoanei cu handicap greu: 1;
Paznic: 1;

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

BĂILE HERCULANE: Agent de vânzări: 1; Electrician de
întreţinere şi reparaţii: 1; Gaterist la tăiat buşteni: 1; Inginer/subinginer
silvic: 1; Lucrător comercial: 1; Manipulant mărfuri: 1; Motorist la
motoagregate şi maşini în silvicultură: 1; Muncitor necalificat în
silvicultură: 3; Operator spălător textile: 1; Paznic: 1; Şofer
autocamion/maşină de mare tonaj : 4; Sortator produse: 1;
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; Lucrător
comercial: 1;
TOTAL JUDEŢ: 29

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Sabin Pautza - 5 decenii in slujba muzicii
care şi-a adunat bani să-şi construiască o casă la Iaşi şi nu
a primit aprobare, cu toate că demersurile au fost legale.
Apoi , a fost invitat de un mare dirijor de la Praga să susţină
un concert, dar i s-a răspuns aprobării de a părăsii ţara abia
după două luni, după ce concertul avusese loc. Toate
aceste îngrădiri ale spiritului său de mare muzician dornic
să-şi fructifice valoarea artistică, l-au determinat să
părăsească ţara.
Drumul i-a fost deschis în momentul în care Uniunea
Compozitorilor din România l-a trimis cu o bursă în Statele
Unite, un fel de schimb cultural iniţiat cu mulţi ani în urmă
de către americani. Jumătate din hotărârea de a nu mai
reveni în ţară a fost decisă de dorinţa maestrului de a face
ceva pentru proprii copii care aveau şi ei de suferit în acele
vremurile dictatoriale.
În cei 30 de ani trăiţi în America nu a regretat nici o clipă
decizia luată deşi, povesteşte dirijorul, n-a fost deloc uşor.
Şi-a revăzut familia după aproape doi ani, în momentul în
care a reuşit să-i aducă în America. În cele 22 de luni de
demersuri, soţia compozitorului a fost chemată zi de zi la
securitate pentru a fi convinsă să divorţeze "de un trădător
de patrie şi de familie".
După un an şi jumătate în America, cariera maestrului a
început să prindă contur. În urma unui concurs a devenit
prim-dirijor şi director general al celei mai vechi filarmonici
din New Jersey: "mi-au pus un băţ în mână şi mi-au spus: ai
o oră să demonstrezi ce ştii", mărturiseşte Sabin Pautza. Şi
se pare că i-a cucerit pe cei din New Jersey.
În 1985 a debutat în dubla calitate de dirijor şi
compozitor pe cea mai importantă scenă muzicală a SUA,
Carnegie Hall din New York.
A slujit 22 de ani acestei Filarmonicii din New Jersey şi
nimeni până la el n-a mai stat la pupitrul acesteia atât de
mulţi ani. Pentru asta americanii i-au recunoscut valoarea
şi, în momentul în care a vrut să se retragă, au creat un
post special pentru el, de Conductor Emeritus, pentru a
continua colaborarea cu marele pianist, compozitor şi
dirijor român. Drept urmare, Sabin Pautza merge acolo în
fiecare an să dirijeze. Atât de mare le-a fost aprecierea că,
în ziua în care a împlinit 20 de ani ca prim dirijor al
Orchestrei Filarmonicii din New Jersey, i-a fost dedicată o
zi, ziua de 6 martie, "Ziua Sabin Pautza".
Revenirea în ţară a fost după 1990, în momentul în care
a fost invitat să susţină două concerte la Iaşi, locul unde a
început să scrie muzică. De fapt activitatea profesională a
început-o în învăţământul superior ieşean, la Universitatea

Sala "Lira" a Liceului de Artă din Reşiţa a răsunat în
acorduri muzicale de excepţie pe data de 10 februarie cu
prilejul desfăşurării unui concert aniversar în cinstea
marelui pianist şi compozitor Sabin Pautza, celebrându-se
71 de ani de viaţă şi 50 de ani de carieră în arta compoziţiei
şi cea interpretativă.
Maestrul Pautza a absolvit Conservatorul "Ciprian
Porumbescu" (Bucureşti, 1965), Academia Muzicală
„Chigiana" (Siena, Italia), şi studiile doctorale la Academia
de Muzică „Gheorghe Dima" (Cluj-Napoca, 2005). A
devenit cunoscut în lumea artistică mondială ca şi
compozitor şi dirijor. A concertat în cele mai mari săli din
Statele Unite ale Americii, Europa şi Australia, printre care:
„Carnegie Hall" din New York, „Santa Cecilia" din Roma,
Richard Wagner „Jugendfestspieltreffen" din Bayreuth,
sala „Chopin" din Varşovia şi „Philarmonic Hall" din
Sydney. Pentru activitatea depusă de-a lungul anilor. A fost
premiat cu premiul „George Enescu", al Academiei
Române, premiul Uniunii compozitorilor şi muzicologilor
din România, marele premiu al Televiziunii Române,
premiul de compoziţie al „Concursului internaţional din Salt
Lake City", Utah şi premiul „Rudolf Nissim" al Uniunii
Compozitorilor Americani.
După ce a trăit şi activat ca dirijor, pianist şi compozitor
în America, după nenumărate concerte în marile săli ale
lumii, Sabin Păuţa a revenit acasă, în locul în care,
mărturiseşte, şi-a dorit în toţi aceşti ani să se întoarcă, casa
părintească din Moniom.
După 7 ani în care n-a văzut România, fiind într-un fel
de exil datorită vremurilor de atunci, după 1990 a început
să revină în ţară, constant, şi să reia colaborarea cu toate
filarmonicile din România şi cu multe universităţi unde a
fost rugat să susţină cursuri de măiestrie, cursuri pentru
studenţi şi masteranzi, făcând naveta între România şi
America. Recunoaşte că s-a simţit cumva dator să facă
asta pentru că fost nevoit să plece din ţară într-o perioadă
dificilă pentru toată lumea şi s-a simţit vinovat că i-a lăsat
pe toţi cei dragi, rude, prieteni, colegi, când a fost cel mai
greu.
Îşi aminteşte cu tristeţe, rememorând acele vremuri
opresive, că, la un moment dat i s-a oprit paşaportul şi n-a
mai putut concerta în afara ţării, deşi înainte de asta pleca
în fiecare lună cu câte 10-12 acţiuni. Însă, sistemul de
atunci i-a îngrădit activitatea timp de aproximativ un an şi
jumătate fără să cunoască adevăratul motiv.
În acele timpuri muzica lui Pautza se cânta peste tot în
ţar ă, de la arti şti ca Angela Similia şi Cornel
Constantinescu, la toate filarmonicile din ţară şi chiar Corul
Madrigal îi cânta compoziţiile, fiind în acelaşi timp şi lector
la Iaşi. Picătura care a umplut paharul a fost în momentul în
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de Arte „George Enescu“, avansând în ierarhia
universitară de la preparator la şef de catedră studii
teoretice (1965-1984). A fost totodată dirijorul fondator al
corului studenţesc „Animos”.
Creaţia componistică a lui Sabin Pautza este
impresionantă. A scris muzică pentru piese de teatru, a
compus muzică vocal simfonică, pentru cor şi orchestră,
pentru cor de copii şi orchestră, muzică simfonică, muzică
corală, muzică de cameră, pentru orchestră de coarde,
lucrări pentru vioară, violă, clarinet, trompetă, lieduri,
muzică uşoară, muzică de jazz, studii de muzicologie.
Sabin Pautza este nominalizat în cartea „10.000 de
americani notabili”, alături de Mircea Eliade, carte ce se
editează o dată la cinci ani.
În toată perioada sa de şedere în Statele Unite a luat
premii importante în muzică, printre care şi „Martin Luther
King Jr.”, care este un fel de Oscar pentru compozitori. Pe
lângă acest premiu, s-a făcut remarcat şi cu altele de
aceeaşi importanţă, fiind un om de cultură veritabil în viaţa
americanilor.
Liceul de Artă din Reşiţa îi poartă numele de Păuţa, cu
ortografie românească, din anul 2003 deşi maestrul, dintrun motiv de ordin practic a dorit ca numele său să fie
ortografiat Pautza, deoarece în afara ţării, deseori, numele
real i-a fost stâlcit, aşa că a decis o schimbare.
Deşi este la pensie, maestrul susţine că studiază în
prezent mult mai mult decât la 25 de ani şi concertează fără
odihnă: „Sunt întrebat cum e să fi la pensie şi le zic că e
bine să fi la pensie dar mi-e dor de vacanţe. De când sunt în
pensie eu nu mai am vacanţe, muncesc 265 de zile pe an.
Unde mă duc sunt cu computerul după mine, eu lucrez. Şi
acum când vorbesc cu dumneavoastră eu lucrez la
simfonia mea. Eu acasă fac tâmplărie, tai iarba dar mintea
mea e acolo, la problema mea de compoziţie”,
mărturiseşte cu vădită pasiune, marele artist.
O altă mărturisire de suflet îi dezvăluie ataşamentul
faţă de locurile după care a tânjit în toţi aceşti ani: „Oriunde
aş fi fost pentru mine România, şi nu numai România,
Banatul, au fost ceva care nu se poate înlocui cu nimic,
drept urmare eu mi-s monioman şi stau în casa în care s-a
născut mama mea, în care stau eu acum şi de care am fost
eu legat întotdeauna şi asta este locuinţa mea din
România. Eu nu pot să mor acolo. I-am servit pe americani
aşa cum i-am servit şi pe români dar eu a trebuit să revin. A
trebuit să se închidă cercul AICI.”
Elena Franţ
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