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Imobiliare
Închiriez spaţiu comercial, preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.
Vând dou ă camere cămin,
izolate exterior-interior, centrală
proprie, aer condiţionat, termopane
şi uşi interior termopan, uş ă
metalică, baie cu vană, laminate,
etaj 2, pe mijloc, nu pe colţ, bine
întreţinute, 11.500 €, negociabil. Tel.
0770-473621.
Închiriez apartament cu 2
camere, Reşiţa. Tel. 0770-546342.
Apartament de vânzare, 3
camere, confort 1, decomandat,
îmbunătăţit, 93 mp, termopane,
finisaje deosebite, preţ negociabil.
Tel. 0757-020095.
Vând garsonier ă pe Aleea
Tineretului, confort 1, pusă bine la
punct, preţ 10.500 €, negociabil. Tel.
0355-808551.
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, bucătărie, baie, terasă
mare acoperită, centrală termică,
gaz, apă, grădină, garaj, singur în
curte sau schimb cu apartament cu
două camere plus diferenţa. Tel.
0752-951705.
Vând apartament, 2 camere,
bloc cărămidă arsă, etaj 1, zonă
bună. Tel. 0747-100744.
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, decomandat, cu îmbunătăţiri. Tel. 0740-085778.
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, bucătărie, baie, terasă
mare acoperită, centrală termică,
gaz, apă, grădină, garaj, singur în
curte sau schimb cu apartament cu
două camere plus diferenţa. Tel.
0752-951705.
Vând în zona Luncă, la bloc din
cărămidă, pe Bulevardul A.I. Cuza,
apartament, 2 camere, 59,7 mp,
decomandat, bl. 32. parter. Preţ
negociabil. Tel. 0720-311810.
Vând în Re şi ţa, Moroasa,
apartament 2 camere situat pe
Petru Maior, bloc izolat, termopane,
centrală, renovat, etaj 2, 17.000 €
neg. Tel. 0732-907746. (RR)

Editorial

Vând apartament, 2 camere,
bloc cărămidă arsă, etaj 1, zonă
bună. Tel. 0747-100744.
Vând la Mehadia casă la drumul
european 70, compusă din 3
camere, bucătărie, hol, grădină cu
pomi fructiferi de 1350 mp, nelocuită
de 7 ani, 27.000 € neg. Tel. 0746884321. (RR)
Vând în Timişoara, pe Calea
Torontalului nr. 117, apartament la
mansardare, nou, 56 mp, încălzire
centrală proprie, gol, 36.000 € neg.
Tel. 0355-414765, 0770-539025 (rr)
Vând teren în apropiere de
staţiunea Mărghitaş, la aprox. 300
m, cu mini-caban ă din lemn
alcătuită din cameră şi terasă, pomi
fructiferi, curent, cale de acces,
5700 mp, 1.5 €/mp. Tel. 0731153301, 0255-240368. (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, zona Minda,
casă, 40.000 € neg. Tel. 0731561510, 0753-957339. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră compusă din cameră, bucătărie, baie,
coridor, debara, 11.000 € neg. Tel.
0748-406496, 0255-222550. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Albăstrelelor, garsonieră tip cămin,
cu îmbunătăţiri, renovată, etaj 2,
pregătită la cheie pentru vânzare,
10.000 € neg; garsonieră tip cămin
cu îmbunătăţiri, pe Aleea Constructorilor, parter, cu grădină, 10.000 €
neg; ambele fără datorii - sau le
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0749-973588. (RR)
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 18.300 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, etaj 4/4, 19.000 € neg. Tel.
0722-820910, 0761-606403. (RR)

Dan Popoviciu

Observăm de ceva vreme, cam multă, ce-i drept, cum
dragii de guvernanţi lasă trebile ţării şi se dau în stambă, mai
ceva ca Lolek şi Bolek. Cei doi mânji ai creaţiei forcepsate
numită usl, se dau unul la altul, mai ceva ca în filmele cu
supermani. Numai că, dacă n-ar fi de plâns, abia apoi ar fi
de râs. Anunţurile iniţiale, făcute cu trompete şi artificii pe un
stadion naţional de ziceai că eşti în arenele gladiatorilor din
vechea Romă, s-au dus pe apa sâmbetei. Păpuşarii celor
doi i-au chemat la raport. Fiecare, cu coada între picioare,
încearcă să schelăie ca şi cum ar urla prin ei machiavelicii
ce reprezintă cele două găşti ceva mai elevate ce vor să
pună definitiv genunchiul pe gâtul naţiei. Unii care ne vor
pradă Occidentului, alţii ce ne vor pradă mamei Rasia.
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Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 2
camere, baie, bucătărie, garaj, grădină cu pomi fructiferi şi vie, 28.000
€ neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat şi
utilat cu tot ce este nou, 30.000 €
neg. Tel. 0770-479181. (RR)
Vând grădină în zona Spitalul
Judeţean din Reşiţa, 4000 mp, cu
vie, pomi fructiferi, anexe, fântână,
închisă, drum de acces. Cumpăr
casă în Soceni sau Brebu. Tel.
0355-409014. (RR)
Vând în Reşiţa, pe G.A. Petculescu, apartament 3 camere confort
1, decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, 37.000 € neg. Tel. 0757400900. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, decomandat, 100 mp utili, etaj 2/3, cu 2
băi, 2 balcoane, bucătărie mare,
mini-bucătărie, centrală proprie,
gresie şi faianţă în băi, 28.500 €
neg. Tel. 0734-577180. (RR)
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 13.000 € neg sau
schimb cu apartament 2 camere sau
garsonieră, plus diferenţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)
Vând în Cărbunari teren 1000
mp, 1000 €. Tel. 0736-431062. (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, 18.000 € sau schimb cu
apartament 3 camere, exclus turn,
ofer diferenţa cash. Tel. 0740520382. (RR)
Ofer spre închiriere garsonieră,
mobilată, Calea Caransebeşului în
apropierea bisericii. Tel. 0721801188.
Vând în Bocşa casă 3 camere,
baie, gresie, faianţă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, încă o casă în curte
cu bucătărie, cămară, magazie,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi şi viţă de vie, 37.000 €
neg. Tel. 0761-646468, 0761606403. (RR)
Vând în Oţelu Roşu apartament
2 camere, situat în centrul oraşului,
dotat cu tot ce este necesar, plus
garaj, 23.000 € neg. Tel. 0733524679. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Dacia,
apartament 3 camere, 65 mp, fără
îmbunătăţiri, etaj 10, bloc acoperit şi
nu plouă, liftul funcţionează tot timpul, 20.000 €. Tel. 0744-904794. (rr)

PUBLICITATE
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere, conf. 1, plata cash.
Tel. 0729-351291.
Vând la Soceni teren intravilan,
700 mp, cu acte şi utilităţi, 12 €/mp.
Tel. 0744-345837. (RR)
Vând apartament 2 camere,
Govândari, etaj 2/4, renovat, 17.999
€ preţ fix sau schimb cu 3 camere
ofer diferenţă cash. Tel. 0728813340.
Vând apartament confort 2, 2
camere, bucătărie, baie, debara,
balcon interior închis, gresie,
faian ţ ă, termopane, încălzire,
termoizolat, exterior, etaj 4/4 cu
acoperiş, Micro 2, piaţa Intim. Tel.
0771-449583.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
terasă, gresie, faianţă, podele laminate, centrală termică, termopane,
curte, grădină, pomi fructiferi, acces
auto. Tel. 0749-319691.
Vând apartament 2 camere,
bloc cu 4 etaje de cărămidă, et. 2,
preţ negociabil. Tel. 0770-599801.
Vând grădină pe Dealul Ciorii,
482 mp, persoană fizică. Tel. 0770599801.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ 9 €/mp. Tel. 0722-630097.
Apartament cu 3 camere, semidecomandat, în bloc de cărămidă,
etajul 4/4 cu acoperiş din ţiglă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit recent, centrală proprie,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
uşă antiefracţie, loc de parcare,
grădină, loc de joacă pentru copii,
zonă foarte liniştită, aproape de
Centru, piaţă, universitate, 70 mp.
Tel. 0726-994547.
Vând apartament, 2 camere,
Govândari, îmbunătăţit. Tel. 0743092858.
Vând 2 parcele de teren, zona
Vama Naidăş, la şosea, 100 m de
vamă. Tel. 0743-092858.
Vând casă în Moroasa, 3
camere, bucătărie, baie, garaj, toate
utilităţile. Preţ 45.000 €. Tel. 0728981708.
Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, zona Govândari, îmbunătăţiri, parţial mobilat, preţ 22.500 €.
Tel. 0724-761770.
Vând casă în Gătaia cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
garaj şi anexe, grădină de 1520
metri pătraţi, preţ 32.000 € sau
schimb cu apartament în Reşiţa cu
2-3 camere. Tel. 0747-832171,
0256-410590.
Închiriez apart. zona Poliţie, str.
Cerna, bl. 6. Tel. 0355-408066.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Mica ţiganiadă
Niciun român nu a ajuns la putere să ne dea pradă
poporului român. Să ne putem gospodări aşa cum a
dovedit naţia asta, de-a lungul timpului că o poate face. Cu
bucurie, cu temeinicie, cu folos pentru tăt natul. Am ajuns
să fim vânduţi de nişte gunoaie, nişte jigodii ale speciei
româneşti, rebuturile ce nu ajungeau nici măcar cu scara la
înălţimea unei catedre universitare. Acum, trădătorii sunt
doctori, masoni, rotarieni, honoris causa pe te miri unde,
preşedinţi de partide sau parlamentari. Îi doare în cur de
poporul ce i-a votat şi ales pe funcţiile ce şi le-au tatuat pe
portofele sau în conturile de prin insule ce nu au nici măcar
cod fiscal. Ei trăiesc, jecmănesc, fac legi permisive hoţilor,
se adună în haită când identifică pericolul arestării unuia

dintre ei. Ei fac afaceri şi politică. Doar pentru ei. Nu
contează că venitul minim pentru un amărât este undeva la
150 de euro. Nemernicii de pe la ASF (organizaţie ce
supraveghează, cică, finanţele din ţară) au zeci de mii de
euro! Nu contează că un handicapat al nimănui nu are
drept la însoţitor şi tremură un an înainte de ai se parafa din
nou infirmitatea. Soţul ministeresei are handicap grad unu,
cu însoţitor. Timp în care, aşa „handicapat” cum este, îşi
culege nepoţii de pe la şcoli sau grădiniţe.
Între timp, michimauşii politicii şi administraţiei
româneşti, fac paradă de principii. Care a încălcat primul
protocolul, care îl vrea pe neamţ, care e mai român decât
neamţul etc. Mizerii şi mizerabili. Nu vă este scârbă?

5 949994 960103

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
În anul 2013, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Reşiţa a desfăşurat următoarele activităţi specifice:
- pe linie de evidenţă a persoanelor au fost eliberate:
l 12.035 de cărţi de identitate
l 484 de cărţi de identitate provizorii
l 950 de menţiuni de aplicare a vizei de reşedinţă.
- pe linie de stare civilă:
l au fost înregistrate 992 de naşteri
l au fost încheiate 444 de căsătorii
l au fost soluţionate 31 de divorţuri
l au fost înregistrate 970 de decese.
Comparativ, în anul 2012, au fost eliberate:
l 10.850 de cărţi de identitate
l 428 de cărţi de identitate provizorii
l 1540 de vize de reşedinţă.
Pe linie de stare civilă, în anul 2012, au fost înregistrate:
l 1069 de naşteri
l 446 de căsătorii
l 69 de divorţuri
l 1028 decese.

Din această săptămână, angajaţii Serviciului Public „Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local-Serviciul de
Iluminat public şi Deszăpezire” efectuează lucrări de pregătire a solului
pentru plantarea florilor în sezonul de primăvară şi de întreţinere a
pomilor plantaţi în anii anteriori. De asemenea, Serviciul a încheiat un
contract cu o echipă de alpinişti pentru toaletarea arborilor din zonele
greu accesibile din municipiul Reşiţa. Săptămâna trecută s-a acţionat
pe strada Mihail Kogălniceanu, urmând ca, în această săptămână, să
fie efectuate lucrări de toaletare în cartierul Moroasa. În zona Podului
Nera se continuă lucrările de defrişare iar în zona Valea Domanului se
realizează lucrări de curăţare a rigolelor.
În acelaşi timp, angajaţii Sectorului Drumuri execută lucrări de
întreţinere a drumurilor agricole de pe raza municipiului, în zona km 5Turcinoasa, Calea Caransebeşului.

Se caut@ st@pâni pentru câinii comunitari ai Re}i]ei
Primarul municipiului Reşiţa a susţinut o
conferinţă de presă având ca tematică gestionarea
situaţiei câinilor comunitari din oraş. Au fost invitate
cele patru ONG-uri existente în prezent în Reşiţa
(Wioca, Dog Center, Asociaţia pentru protecţia
animalelor şi Asociaţia Vocea animalelor), dar una
singură a participat la întâlnirea organizată de edil.
Wioca este o organizaţie din Elveţia cu care primăria
a încheiat un protocol în 2013 privind adăpostirea,
tratarea şi hrănirea câinilor preluaţi de acest ONG la
un padoc privat ce va fi amenajat pe Valea
Domanului şi care are posibilitatea de adăpostire a
unui număr mai mare de câini, iar cu ajutorul
medicilor şi voluntarilor, această organizaţie
continuă să ofere suport pentru tratamente oferite
câinilor preluaţi de pe străzi, a precizat Cătălin
Ionescu, reprezentant Wioca.

câini care se găsesc la padocul de pe Dealul
Lupacului sunt adăpostiţi aici pe durata a 14 zile,
după care conform legii pot fi eutanasiaţi dacă nu
sunt daţi spre adopţie. "După 14 zile se permite
eutanasierea, dar dacă spaţiul permite şi suntem
susţinuţi, nu vom face o eutanasiere în masă", a
precizat directorul Direcţiei pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa, Sava Giuricici.
Primarul Mihai Stepanescu a lansat şi o altă idee,
posibilitatea de colaborare cu Serviciul de Asistenţă
Socială. Şi anume, o parte dintre câinii fără stăpân
să fie îngrijiţi de copiii şi bătrânii asistaţi social şi să
se realizeze astfel o legătură afectivă benefică
ambelor părţi.
Reprezentanţii Primăriei au făcut apel şi la
cetăţeni pentru a se implica în soluţionarea
problemei. Astfel că, şi în acest an vor fi organizate
mai multe târguri de adopţie, cu o frecvenţă de unul
la două săptămâni şi posibilitatea adopţiei la distanţă
a câinilor fără stăpân de către iubitorii de animale din
ţară dar şi din afara ţării. Şeful Direcţiei pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Sava Giuricici a precizat că, în cazul adopţiei
la distanţă, iubitorii de animale pot contribui la
întreţinerea patrupedelor fără a fi nevoiţi să le ia
acasă, cu suma de 2,8 lei (raţia zilnică), plătită în
avans pe o lună.

Primăria prin Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local are în
administrare padocul de pe Dealul Lupacului care
adăposteşte un număr de 300 de câini şi alţi 50 sunt
îngrijiţi la distanţă. Padocul mai dispune de 12 cuşti
pentru transport şi o maşină dotată corespunzător.
Costurile de capturare pentru un câine sunt de 120
de lei de câine şi 2,8 lei pe câine pentru întreţinere,
iar
primăria se declară deschisă pentru orice soluţii
În evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială figurează, la data de 31
concrete care pot ajuta la gestionarea câinilor fără
ianuarie 2014, 186 de familii, respectiv 447 de persoane, care
stăpân din municipiu. Pe raza oraşului se estimează
beneficiază de venit minim garantat.
un număr de 500 de câini comunitari. Cei 350 de
Dintre cele 447 de persoane:
l 203 sunt copii cu vârsta sub 18 ani
l 244 sunt persoane majore dintre care:
- 119 persoane apte de muncă
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a decis să pentru reabilitarea blocului de pe Vlădeasa. N-are
- 38 de persoane care au împlinit vârsta de pensionare
susţină locatarii celor două blocuri explodate de pe rost să mai aşteptăm ajutoare din alte părţi. Aceşti
- 27 de persoane în incapacitate de muncă
Aleea Vlădeasa şi Aleea Gugu prin crearea unui fond bani vor fi alocaţi ca atare, dintr-un fond de rezervă
- 59 de persoane asigură îngrijirea copiilor cu vârsta sub 7 ani
de rezervă , necesar de altfel, pe viitor, pentru pe care-l vom crea pe 27 februarie primăriei, şi
- 1 persoană este încadrată în muncă.
prevenirea unor astfel de situaţii. Primarul Mihai primăria va putea să lucreze cu ei”. Banii provin din
Pentru a beneficia de ajutorul social aferent lunii ianuarie 2014, 93 Stepanescu a declarat că, în urma unei colaborări cu fondul de rezervă bugetară creat la nivelul
de persoane au fost repartizate să efectueze acţiuni şi lucrări de interes Consiliul Judeţean, va susţine acordarea din acest Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Din cei 150 de
fond a sumei de 3 miliarde de lei vechi pentru mii de euro necesari refacerii, oamenii au reuşit să
local, după cum urmează:
adune aproape 60 de mii de euro, din diferite acţiuni
l 63 de persoane în cadrul Direcţiei pentru Întreţinerea şi Repararea locuitorii din cele două blocuri afectate.
De
altfel,
Pre
ţean,
şedintele
Consiliului
Jude
caritabile
dar şi din donaţii de la diverse instituţii.
Patrimoniului Consiliului Local
Elena Franţ
l 10 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în cartierul Sorin Frunzăverde a declarat „Rectificăm bugetul şi
vom decide alocarea bugetară - 400.000 de lei
Secu
l 7 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în cartierul
Doman
l 6 persoane au desfăşurat lucrări de curăţenie stradală în cartierul
Câlnic
l 4 persoane au efectuat lucrări de curăţenie stradală în Poiana
Golului
l 2 persoane au prestat aceleaşi activităţi în cartierul Cuptoare
l 1 persoană a efectuat acţiuni de curăţenie în spaţiul unde se
distribuie produse alimentare, în cadrul PEAD 2013.
Orele de muncă prevăzute se calculează proporţional cu valoarea
ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură.
Tariful orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară,
garantat în plată, este raportat la durata medie lunară a timpului de
muncă, potrivit următoarei formule prevăzută în Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare:
Numărul de ore = 170 × cuantumul ajutorului social/850
Primarul Mihai Stepanescu a susţinut că în urma
Alimentarea cu apă şi realizarea canalizării în
- 170 reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de bază
şi
Doman
se
deplasării
la Bucureşti a susţinut în CTE-ul
cartierele
Cuptoare,
Secu,
Moniom
minim brut pe ţară, garantat în plată. Astfel, la nivelul municipiul Reşiţa,
numărul de ore de muncă în folosul comunităţii, stabilit conform legii, numără printre obiectivele propuse de către primăria Ministrului Mediului acest proiect pentru locuitorii din
variază între 4 şi 12, în funcţie de cuantumul ajutorului social, respectiv Reşiţa pentru anul 2014. Este vorba de un proiect în cele patru cartiere ale Reşiţei şi prin ordonanţa 28 svaloare de 27 milioane de euro, depus prin a depus un proiect pe fonduri guvernamentale.
între 32 şi 96 de ore lunar.
Este vorba despre circa 2,5 milioane de euro
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile Programului naţional de dezvoltare locală şi care
pentru apa şi canalizarea la Doman şi două milioane
prevăzute la art. 4 din Legea 416/2001, transformate în lei, şi venitul net aşteaptă să primească finanţarea.
Deşi acest lucru s-a avut în vedere prin proiecte de euro în celelalte trei comunităţi: Secu, Cuptoare şi
lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. Dacă
anterioare,
acestea au fost refuzate de programul Moniom. Totalul ar fi de aproximativ 6 milioane de
din calculul în lei rezultă frecţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu
ISPA datorită costurilor foarte mari pentru populaţie euro pentru apă şi canalizare în cele patru cartiere.
în favoarea beneficiarului.
Elena Franţ
mică răspândită pe distanţe mari.
Plafoanele de venit minim garantat sunt următoarele:
142 de lei
l o persoană
255 de lei
l două persoane
357 de lei
l trei persoane
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 20 februarie a.c., ora 11,00, la sediul Pala442 de lei
l patru persoane
tului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:
527 de lei
l cinci persoane
1. Raport privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor
564 de lei
l şase persoane
Caraş-Severin, în anul 2013.
601 de lei
l şapte persoane
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către Serviciul de Control în Sănătate Publică al Direcţiei de
638 de lei
l opt persoane
Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin, în anul 2013.
675 de lei
l nouă persoane
3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Caraş712 de lei.
l zece persoane
Severin, în anul 2013.
Compartiment Cabinet Primar
4. Diverse.
Biroul de presă
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Conversie credite din valut@ în lei sau alt@ valut@
Parlamentul European a adoptat o nouă
directivă cu numarul 0541 ce reglementează
contractele de credite ipotecare
Ce putem face acum cu aceasta directiva?
Putem da in judecata banca pe obligatia de a face
,daca respinge acesta conversie a valutei din
contractul de credit
Principalele modificări:
Directiva spune că statele trebuie să se asigure
că există o informare corespunzătoare a consumatorilor înainte de accesarea unui credit şi că aceştia
au la dispoziţie cel puţin 7 zile pentru a se hotărî dacă
semnează sau nu contractul. Modul de prezentare a
informaţiilor trebuie să fie standardizat, astfel încât
acestea să fie uşor comparabile de la bancă la
bancă, şi consumatorul să poată lua mai uşor o
decizie. Într-o formă similară, această prevedere ca
şi altele ce urmează au fost adoptate de legiuitorul
român în textul ordonanţei de urgenţă a guvernului
numărul 50 din 2010, modificată prin legea
288/2010, o implementare a unei directive europene
pentru reglementarea creditului pentru consumatori
pe care România a extins-o şi la creditele ipotecare.
Legiuitorii naţionali trebuie să se asigure şi că
băncile fac o evaluare temeincă a capacităţii
clienţilor de a-şi achita ratele la credit.
Potrivit preambulului directivei, evaluarea
bonităţii clientului trebuie să ia în considerare toţi
factorii necesari şi relevanţi care ar putea afecta
ablitatea acestuia de a plăti creditul de-a lungul vieţii un obiectiv cel puţin
Consumatorii trebuie să ofere băncii informaţii
privind veniturile şi cheltuielile lor, iar banca trebuie
să verifice aceste informaţii înainte să încheie
creditul - dacă nu s-a informat suficient, atunci nu are
dreptul să întrerupă contractul.
Angajaţii băncilor să fie plătiţi la calitate, nu la
volum
Remunerarea angajaţilor băncilor trebuie să nu se
facă după numărul creditelor vândute, ci după calitatea acestora, pentru a nu se încuraja creşterea riscului luat de bancă peste nivelul acceptat în strategia
acesteia. Atât în Europa, cât şi în România, băncile îşi
plăteau angajaţii la volumul de credite acordate. În
criză, a urmat o rată de default ridicată în rândul
debitorilor care nu se calificau în mod real la un credit.
Brokerii s-ar putea să nu mai ia comision de la
bancă
Statele membre pot să interzică plata
comisioanelor de către creditori intermediarilor de
credite, spune textul Directivei. În acest caz, brokerii
nu vor mai putea fi plătiţi de către bănci, pentru că
leguitorul european consideră că aceştia vor aduce
mai multe riscuri asupra băncii acordând credite
celor cu un rating prost. Această prevedere, dacă va
fi pusă în aplicare şi în legea naţională, ar putea
afecta puternic afacerile brokerilor, care sunt plătiţi
din comisioanele încasate de la bănci.
Mai mult, conform Directivei, statele pot impune
interzice sau restricţiona plăţile consumatorilor către
bănci şi intermediari înainte de semnarea
contractului.
Reclame cu DAE scris mare
Reclama trebuie să fie clară, corectă şi să nu
inducă în eroare. Sunt interzise formulările care pot
crea false aşteptări consumatorilor în legătură cu

disponibilitatea sau costul creditului, spune textul de
lege.
Dacă într-o reclamă este pomenită dobânda
creditului, atunci trebuie automat pomenit şi nivelul
DAE, scris cel puţin la fel de mare, plecând de la
exemplul creditelor medii ca perioadă şi valoare ale
băncii în cauză, precum şi o avertizare că posibilele
fluctuaţii ale cursului pot creşte nivelul ratelor.
Fără produse obligatorii legate de credit
Practicile de a lega creditul de alte produse
bancare vor fi interzise, deşi băncilor li se va permite
să folosească pachetele de produse - doar că
accesarea unui credit nu va mai fi condiţionată şi de
accesarea altor servicii, cu excepţia unui cont din
care se fac plăţile creditului.
Creditorii au dreptul să ceară şi asigurarea
locuinţei, însă poliţa să poată fi încheiată cu orice
asigurător.
Consumatorilor trebuie să li se prezinte şi un al
doilea nivel al DAE, care să ilustreze posibilele riscuri
ale unei creşteri semnificative a ratei împrumutului.
Directiva spune şi că statele trebuie să se asigure
că sunt dezvoltate standarde de încredere pentru
evaluarea proprietăţilor rezidenţiale pe care băncile
să le aplice la acordarea creditelor.
Creditele în valută să fie convertivile în
moneda naţională
Directiva spune că în cazul creditelor în valută,
statele se asigură că debitorul are dreptul de a
converti creditul, la cursul de la data depunerii cererii
de conversie valutară, iar dobânda va fi negociată,
astfel încât să nu dezavantajeze creditorii. Metoda
este diferită de cea folosită în Ungaria, unde
guvernul Orban a acordat debitorilor dreptul de a-şi
converti creditele în franci elveţieni la un curs
preferenţial, care a devantajat puternic băncile.
De asmenea, băncile trebuie să informeze clienţii
regulat şi în scris când totalul de plată a creditului
creşte cu mai mult de 20% ca urmare a deprecierii
monedei în care acesta îşi obţin veniturile faţă de
moneda creditului.
Fără dobânzi interne ale băncilor
Indicii şi referinţele după care sunt calculate
dobânzile trebuie să fie clare, accesibile, obiective şi
verificabile de către părţile din contractul de credit şi
de către autorităţile competente - acest aspect a fost
rezolvat în România pentru creditele noi cu ocazia
OUG 50/2010. Anterior, dobânda variabilă a unor
credite acordate înainte de 2010 era netransparentă
şi legată de dobânzi calculate de bănci, neexplicate
în contracte. Aceste clauze de dobândă au fost
printre cele mai atacate în instanţele naţionale în
ultimii ani.
Executare cu faţă umană
Statele trebuie să se asigure că băncile arată o
toleranţă rezonabilă înainte de iniţierea executării
silite, spune textul de lege aprobat de parlamentarii
europeni
De asemenea, statele membre pot cere ca, în
cazul în care creditorilor le este permis să definească
şi să impună taxe asupra consumatorului născute
din incapacitatea de plată a acestuia, acele taxe nu
vor depsăşi necesarul pentru a compensa creditorul
pentru costurile rezultate.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745-150894

Margarină cu urme de unt
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din
România, organizaţie de utilitate publică, îşi exprimă
nemulţumirea în legătură cu modul în care agentul
economic "Orkla Foods Romania" a realizat
etichetarea produsului "Margarină Linco cu unt".
Aşa cum este specificat pe etichetă, proporţia
untului este de 0,5%. Însă tot aici este indicată şi
proporţia de sare, tot de 0,5%, aşa încât ne putem
întreba retoric de ce acest produs nu s-a numit
"Margarină Linco cu sare".
Apreciem că este extrem de improbabilă
sesizarea olfactivă a unei cantităţi de 2,5 grame unt
într-o caserolă de 500 grame, aşa cum se
menţionează în prezentarea produsului – „Linco Cu
Unt face orice sandviş un răsfăţ, păstrând gustul
plăcut al untului, dar şi calităţile margarinei.”
Normele metodologice privind etichetarea
alimentelor, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr.
106/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
la art. 4 prevăd următoarele: "(1) Informaţiile înscrise
pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea produselor, în privinţa: a)
caracteristicilor alimentului şi în special a naturii,
identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii,
durabilităţii, originii sau provenienţei sale, precum şi
a metodelor de fabricaţie sau de producţie […]".
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din
România solicită agentului economic să respecte
prevederile legale în materie şi să informeze corect
consumatorii asupra produsului menţionat.
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din

România (APC România) este o organizaţie
neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în
10 februarie 1990. APC-Romania este singura
organizatie de utilitate publica, membra a
Organizatiei Europene a Consumatorilor- BEUC,
care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea
şi reprezentarea prin toate mijloacele legale ale
drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile
cu operatorii economici şi instituţiile statului.
Pentru mai multe amănunte puteţi apela numărul
de telefon: 0723.004.407 (Domnul Conf.Univ.Dr.
Costel Stanciu, presedinte APC Romania) sau puteţi
scrie la relatiipublice@apc-romania.ro.
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din
România solicită agentului economic să respecte
prevederile legale în materie şi să informeze corect
consumatorii asupra produsului menţionat.
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din
România (APC România) este o organizaţie
neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în
10 februarie 1990. APC-Romania este singura
organizatie de utilitate publica, membra a
Organizatiei Europene a Consumatorilor- BEUC,
care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea
şi reprezentarea prin toate mijloacele legale ale
drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile
cu operatorii economici şi instituţiile statului.
Pentru mai multe amănunte puteţi apela numărul
de telefon: 0723.004.407 (Domnul Conf.Univ.Dr.
Costel Stanciu, presedinte APC Romania) sau puteţi
scrie la relatiipublice@apc-romania.ro.

S.C. SCHMIDT&REMUS PROD 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
următoarele bunuri:
1.Bunuri mobile:
1. camere uscare 30 mc - 2 buc. Preţ pornire licitaţie 3.600
EURO/buc
2. Utilaje:
l fierăstrău circular dublu Fisher - 507 EURO, l maşină frezat lemn 304 EURO, l maşină şlefuit două feţe - 709 EURO, l maşină şlefuit
două fete Fisher - 709 EURO, l maşină şlefuit o singură faţă Butfering 507 EURO. PREŢURILE NU CONŢIN TVA.
Taxa participare licitaţie:
50 EURO/bun pentru bunuri cu valoare până în 500 EURO
100 EURO/bun pentru bunuri cu valoare peste 1000 EURO
Pas licitaţie 100 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de
45%.
Participanţi la licitaţie pentru bunurile a căror preţ de pornire la
licitaţie depăşeşte 1.000 EURO sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul SC SCHMIDT&REMUS PROD
SRL nr. RO80 RZBR 0000 0600 0314 7573 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
Taxa de participare la licitaţii se poate depune şi la sediul
lichidatorului.
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de
ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
07.03.2014, ora 10,00 iar în caz de neadjudecare vor avea loc
săptămânal, vineri, ora 12 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în condiţiile descrise mai sus. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 1. 424 mp, situat în oraşul Anina, strada
M. Kogălniceanu, cuprins în C.F. nr. 31365, nr. top. 807/b. Preţul
minim de pornire al licitaţiei este de 12. 837 lei.
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 33 mp, situat în oraşul Anina, strada
Bucegi, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top. 1163/53/238...
/1/1/1/a, în vederea construirii unui garaj.
2) Teren în suprafaţă de 25 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraş
Nou, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii unei
magazii de lemne.
3) Teren în suprafaţă de 90 mp, situat în oraşul Anina, str. Brădet,
cuprins în nr. 31234, nr. cadastral 31234, în vederea construirii unui
garaj şi a unei anexe.
4) Teren în suprafaţă de 57 mp, situat în oraşul Anina, str. Celnic
Nord, cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, cu destinaţie de curte.
5) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, str. Aleea
Brazilor, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii unui
garaj.
6) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, str. Aleea
Brazilor, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii unei
magazii de lemne.
7) Teren în suprafaţă de 25 mp, situat în oraşul Anina, str. Aleea
Brazilor, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii unui
garaj.
ÎNCHIRIERI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraşul
Nou, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii unei
magazii de lemne.
2) Teren în suprafaţă de 28 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, pentru folosirea în
scopuri agricole.
3) Teren în suprafaţă de 422 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraşul
Nou, cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, cu destinaţie de grădină.
4) Teren în suprafaţă de 74 mp, situat în oraşul Anina, str. V. Birou,
cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, pentru folosirea în scopuri agricole.
5) Teren în suprafaţă de 40 mp, situat în oraşul Anina, str. Sf.
Varvara, cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina.
6) Teren în suprafaţă de 162 mp, situat în oraşul Anina, str. Caraş,
cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top. 1163/53/b/238...1/1/1/a,
pentru folosirea în scopuri agricole.
7) Teren în suprafaţă de 50 mp, situat în oraşul Anina, str. V.
Tereziei, zona Puţul IV, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top.
1163/53/b/238...1/1/1/a, în vederea amplasării unei stupine.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, "Birou Secretar", zilnic între orele 1000 - 1400.
Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2014, ora 1400 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, "Birou Secretar", pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceeaşi dată, ora 1500.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
18.03.2014 şi 25.03.2014 orele 1400, pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceleaşi date, orele 1500.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau
0255-240115.
PRIMAR,
SECRETAR,
Ing. ROMÂNU GHEORGHE
jr. IZVERNARI IRINA
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Curtea Constituţională a României (CCR) susţine
că actualul proiect al Legii descentralizării nu se
mai poate întoarce în Parlament pentru modificare,
deoarece legea a fost declarată neconstituţională în
ansamblul său, astfel încât Guvernul şi Parlamentul
trebuie să iniţieze un nou proiect.

Fondul Proprietatea a încheiat anul 2013 cu un profit de 682,2
milioane lei, cu 115,2 milioane lei mai mult decât profitul net de 567
milioane lei înregistrat în 2012. Activul net al Fondului la data de 31
decembrie 2013 era de 15,013 miliarde lei, în creştere faţă de
14,979 miliarde lei la data de 31 decembrie 2012, iar valoarea netă
pe acţiune era de 1,2436 lei, faţă de 1,1371 lei la finele lui 2012.

Modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 108 din data de
12 februarie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.
77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Adoptarea normelor a fost determinată de modificările aduse
Codului fiscal prin OUG nr. 102/2013 şi OUG nr. 111/ 2013.
Actul normativ se referă, în principal, la:
Impozitul pe profit
Corelarea normelor metodologice cu completările şi
modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce
priveşte:
l condiţiile de acordare a neimpozitării veniturilor din dividende
primite de la persoane juridice din state terţe;
l modificarea perioadei de deţinere a participaţiilor la
persoanele juridice române sau la filialele situate într-un stat
membru de la 2 ani la 1;
l reglementarea mecanismului de reportare şi deducere a
cheltuielilor de sponsorizare, în următorii 7 ani consecutivi;
l modalitatea de calcul, plată şi declarare a impozitului pe profit
pentru contribuabilii care au optat pentru anul fiscal diferit de anul
calendaristic.
Impozitul pe venit
Clarificarea modalităţii de încadrare în plafonul neimpozabil a
veniturilor din activităţi agricole impuse pe bază de norme de
venit, în cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate
juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole
vegetale/animale în localităţi diferite.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Corelarea normelor metodologice cu completările şi
modificările aduse prevederilor Codului fiscal, în ceea ce
priveşte:
l condiţiile de încadrare a unei persoane juridice române, în
categoria microîntreprinderilor;
l condiţiile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile
microîntreprinderilor în cursul anului fiscal;
l introducerea condiţiei de pondere a veniturilor realizate din
consultanţă şi management de peste 20% ca şi condiţie de ieşire
din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor;
l construcţia bazei impozabile.

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor
Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului V din
Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.
Necesitatea efectuării unor clarificări de ordin tehnic.
Taxa pe valoarea adăugată
Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul fiscal cu modificările aduse Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, în ceea ce priveşte:
l prevederile legale privind sistemul TVA la încasare, aplicabile
începând cu data de 1 ianuarie 2014;
l ajustarea TVA în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate;
l rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite şi
neînregistrate în scopuri de TVA în România;
l ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul desfiinţării totale
sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii;
l excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor
de leasing a costului cu asigurarea bunului care face obiectul
contractului, atunci când acest cost este recuperat de societăţile
de leasing prin refacturare de la utilizatori.
Clarificarea unor prevederi de ordin tehnic privind:
l definirea serviciilor publice poştale în sensul aplicării scutirii
de TVA prevăzute de Codul fiscal;
l deducerea TVA aferente achiziţiilor efectuate de la
persoanele impozabile nestabilite în România şi scutite de
obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România;
l modalitatea de evidenţiere a bonurilor fiscale în jurnalele
pentru vânzări, de către persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare;
l anularea înregistrării şi reînregistrarea în scopuri de TVA a
persoanelor impozabile de către organele fiscale competente;
l stabilirea condiţiilor în care se consideră că o persoană
acţionează sau nu de o manieră independentă din perspectiva
calificării ca şi persoană impozabilă în sensul TVA;
l aplicarea taxării inverse pentru livrarea de energie electrică
către comercianţii persoane impozabile.
Accize şi alte taxe speciale
Corelarea Normelor metodologice de aplicare a Codului
fiscal cu modificările şi completările aduse Codului fiscal.

Curtea Constituţională a României (CCR) susţine că actualul proiect al
Legii descentralizării nu se mai poate întoarce în Parlament pentru modificare,
deoarece legea a fost declarată neconstituţională în ansamblul său, astfel
încât Guvernul şi Parlamentul trebuie să iniţieze un nou proiect.
Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că mai multe articolele
şi alineatele proiectului de revizuire a Legii fundamentale sunt
neconstituţionale. Preşedintele Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, a
precizat că documentul conţine recomandări aflate în contradicţie cu articolul
din legea fundamentală care stabileşte că nicio revizuire nu poate fi făcută
dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

Proiectul-pilot privind remunerarea medicilor
ce tratează pacienţi în regim privat în spitale
publice, lansat în dezbatere publicăProiect-pilot
privind remunerarea medicilor ce tratează
pacienţi în regim privat în spitale publice, a fost
lansat în dezbatere publică
Medicii care vor trata pacienţi în regim privat în
spitale publice vor primi 50% din suma încasată potrivit unui proiect de lege pilot lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii. Pentru tratarea
pacienţilor, tot în regim privat, dar în ambulatoriu,
procentul alocat medicului este de 70%.

Ministerul Afacerilor Externe anunţ ă
prelungirea termenelor limită cuprinse în
calendarul de desfăşurare a „Competiţiei de
idei” pentru pavilionul naţional al României la
Expo Milano 2015, astfel noua dată limită de
depunere a propunerilor este 11 martie 2014.

Simulările şi evalu ările permit
creşterea performanţei şi a calităţii
sistemului de învăţământ
În acest semestru, pe lângă activităţile
curente, cunoscute deja de către elevi, părinţi
şi profesori, sistemul de educaţie va avea
parte de câteva premiere. Este vorba despre
evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a
VI-a, care va avea loc în luna mai, despre
simularea Evaluării Naţionale prin care elevii
clasei a VIII-a vor trece în luna februarie şi
despre simularea examenului de Bacalaureat pentru elevii clasei a XI-a, care va avea
loc în martie, în paralel cu simularea, cunoscută deja, în cazul elevilor clasei a XII-a.
Aceste simulări şi evaluări pe parcurs,
desfăşurate pe baza unor proceduri standard
la nivel naţional, sunt extrem de importante şi
de necesare. Ele reprezintă o radiografie a
sistemului de învăţământ, oferă rezultate
comparabile şi permit acţiunea pe două
paliere. Pe de o parte, profesorii vor avea
posibilitatea să intervină din timp, prin
mijloace specifice, pentru a remedia
problemele punctuale şi a îmbun ătă ţi
rezultatele finale. Pe de altă parte, Ministerul
Educaţiei Naţionale va dispune de un tip de
feed-back care îi va permite să introducă mai
multă coerenţă în politicile educaţionale şi să
crească performanţa şi calitatea sistemului
de învăţământ.
Va exista, aşadar, o intensificare a
activităţii cadrelor didactice, a elevilor, dar şi a
conducerii unităţilor de învăţământ.

Încep înscrierile în clasa pregătitoare
pentru copiii care împlinesc 6 ani până la
31 august
Prima etapă de înscriere va avea loc în
intervalul 24 februarie - 14 martie, iar a doua
în perioada 25 martie - 4 aprilie. Părinţii ai
căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la
data de 31 august inclusiv sunt obligaţi,
potrivit legii educaţiei, să-şi înscrie copii în
clasa pregătitoare.
Copii de 7 ani care nu au parcurs clasa
pregătitoare pot fi înscrişi direct în clasa întâi.
Evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6
ani în intervalul 1 septembrie - 31 decembrie
în vederea înscrierii în clasa pregătitoare
poate fi făcută la solicitarea părinţilor în
intervalul 18 februarie - 12 martie.

l România a avut anul trecut o creştere economică de 3,5%, peste estimările autorităţilor - reiese din datele publicate de Institutul Naţional de Statistică l A intrat
în vigoare Legea privind posibilitatea emiterii tichetelor de masă în format electronic l Pentru prevenirea şi combaterea cazurilor de călătorie fără bilet şi
infracţionalitate, CFR Călători a introdus, pe unele rute, servicii specializate de pază l În data de 19 februarie a avut loc la Bucureşti lansarea unui ghid de
informare a lucrătorilor români în Germania "Eşti informat, eşti protejat", elaborat de Sindicatele Germane (DGB) şi Fundaţia Friedrich Ebert l Camerei
Deputaţilor a adoptat recent, un proiect de lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România l Ministrul educaţiei a
anunţat, că a pus în dezbatere publică ideea, ca, din 2015, grupa mare la grădiniţă, să devină obligatorie l Noul preţ mediu pentru metrul cub de masă lemnoasă
pe picior va fi de 101 de lei l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1089/2013 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe
de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea
aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (M.O. nr. 4 din 06.01.2014)
l H.G. nr. 1122/2013 pentru aprobarea Structurii
organizatorice şi a Statutului Academiei de Ştiinţe Militare
(M.O. nr. 7 din 07.01.2014)
l Guvernul României - Statutul Academiei de Ştiinţe
Militare din 18.12.2013 (M.O. nr. 7 din 07.01.2014)
l H.G. nr. 1123/2013 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului
naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru
perioada 2007-2013 (M.O. nr. 7 din 07.01.2014)
l Guvernul României - Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor din 23.12.2013 (M.O. nr. 8 din 07.01.2014)
l Guvernul României - Programul de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor din 23.12.2013
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(M.O. nr. 8 din 07.01.2014)
l Legea apiculturii nr. 383/2013 (M.O. nr. 14/09.01.2014)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 1/2014
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale
a României (M.O. nr. 14 din 09.01.2014)
l Legea nr. 4/2014 pentru completarea O.u.G. nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (M.O. nr. 15 din 10.01.2014)
l H.G. nr. 1/2014 privind completarea art. 2 din
Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011
privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a clădirilor (M.O. nr. 15 din 10.01.2014)
l Decretul nr. 3/2014 pentru promulgarea Legii privind
aprobarea O.u.G. nr. 95/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din O.u.G. nr. 75/2013 privind unele măsuri
pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru
modificarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului
pentru Energie (M.O. nr. 15 din 10.01.2014)
l Guvernul României - Normele generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern din 11.12.2013
(M.O. nr. 17 din 10.01.2014)

l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de
certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole
destinate obţinerii de struguri pt. producerea de vinuri cu
denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică,
a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare
a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice
pentru comercializarea vinurilor (M.O. nr. 19/11.01.2014)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 9/2014
privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate
Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi
Mijlocii, de către un IMM, în cadrul Programului de
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
(M.O. nr. 20 din 11.01.2014)
l Ministerul Economiei - Ghidul solicitantului "Schema de
ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de
întreprinderile mici şi mijlocii" instituită prin Hotărârea
Guvernului nr. 274/2013, cu modificările şi completările
ulterioare din 12.12.2013 (M.O. nr. 20bis din 11.01.2014)
l Legea nr. 1/2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit.
f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 24 din
13.01.2014)

Duma de Stat a Rusiei a adoptat legea prin care se
revine la sistemul mixt al alegerilor pentru Camera inferioară a legislativului rus: jumătate din cei 450 de deputaţi
vor fi aleşi pe liste de partid, jumătate în circumscripţii cu
un mandat. Legea a fost trimisă spre examinare Consiliului Federaţiei, camera superioară a legislativului rus.

Preşedintele italian Giorgio Napolitano i-a cerut, în
mod oficial, primarului Florenţei, Matteo Renzi, noul lider
al Partidului Democrat, să formeze un nou guvern.
Solicitarea vine în urma demisiei lui Enrico Letta după ce
propria formaţiune politică, Partidul Democrat, şi-a retras
sprijinul pentru administraţia sa, aflată la guvernare.

Cancelarul german Angela Merkel a discutat, la Paris,
cu preşedintele francez Francois Hollande despre
crearea unei reţele europene de comunicaţii, pentru a
evita ca e-mailurile şi alte date să treacă, în mod automat,
prin SUA. Cei doi au mai abordat şi creşterea cooperării
militare, în special în zonele afectate de război din Africa.

Licen]e transfrontaliere pentru
servicii muzicale online
Conform noilor reguli privind drepturile de autor pentru muzică,
votate recent de Parlamentul European, furnizorii online vor putea
obţine mai uşor licenţe pentru a transmite muzică în mai multe state
membre. Legea, agreată deja informal cu Consiliul, intenţionează să
stimuleze dezvoltarea serviciilor muzicale online în UE şi să se asigure
că drepturile artiştilor sunt mai bine protejate şi sunt plătite la timp.
Licenţe transfrontaliere pentru servicii muzicale online în UE
Conform noilor reguli, furnizorii de servicii muzicale online din UE
vor putea obţine licenţe de la organizaţii de management colectiv care
reprezintă drepturile autorilor dincolo de graniţe. Având licenţe care să
acopere mai mult de un stat membru, furnizorilor de servicii le va fi mai
uşor să ofere servicii muzicale în UE.
Păstrarea diversităţii culturale
Pentru a se asigura că toţi creatorii de muzică din toate statele
membre au acces la licenţe care să acopere mai mult de un stat şi
pentru a păstra diversitatea culturală, organizaţiile de management
colectiv care nu dau ele însele licenţe de drepturi de autor pentru mai
mult de o ţară vor putea cere unei alte organizaţii să le reprezinte
repertoriul. În anumite condiţii, acele organizaţii vor fi obligate să
respecte această rugăminte.
Datorită deputaţilor, organizaţiile de management colectiv vor fi
obligate să administreze repertoriul pe care îl reprezintă în aceleaşi
condiţii pe care le aplică propriilor lor repertorii.
Remuneraţii la timp şi potrivite pentru artişti
Toate organizaţiile de management colectiv vor fi obligate să se
asigure că artiştii îşi primesc remuneraţiile potrivite şi la timp pentru
utilizarea drepturilor lor. În general, drepturile de autor vor fi distribuite
artiştilor cât se poate de repede, dar nu mai târziu de nouă luni de la
încheierea anului financiar în care au fost colectate.
Deţinătorii de drepturi vor avea un cuvânt de spus în deciziile
privind administrarea drepturilor lor şi libertatea de a alege organizaţia
de management colectiv pe care o doresc. Pentru a asigura o
administrare corectă a drepturilor, organizaţiile de management
colectiv vor fi obligate să respecte transparenţa şi cerinţele privind
rapoartele, precum şi reguli minime privind guvernanţa şi colectarea şi
utilizarea veniturilor.
Paşii următori
Directiva, aprobată cu 640 de voturi la 18 cu 22 de abţineri, trebuie
să fie aprobată formal de Consiliu. Apoi, statele membre vor avea la
dispoziţie 24 de luni să o transpună în dreptul naţional.
REF. : 2014.02.03-IPR34615

Libertate de mi}care f@r@ birocra]ie
pentru cet@]eni }i companii
Cetăţenii şi companiile care se vor muta într-un alt stat
membru se vor confrunta cu mai puţină birocraţie, conform
unui proiect legislativ adoptat de PE. Documentul vizează
simplificarea autentificării unor documente publice cum ar fi
certificatele de căsătorie sau de naştere, statele membre
urmând să îl aprobe după votul Parlamentului.
Legea, care stabileşte reguli pentru testarea autenticităţii
documentelor publice, fără să oblige statele membre să
recunoască conţinutul acelor documente, a fost adoptată cu
573 de voturi la 62 şi 44 de abţineri.
Mai puţine formalităţi administrative
Legea va îndepărta formalităţile administrative de tipul
"legalizare" sau "apostilare" pentru certificarea unor
documente publice, cum ar fi cele care dovedesc starea civilă,
relaţiile de familie sau drepturile de proprietate intelectuală.
Deputaţii vor ca mai multe documente să facă obiectul unor
proceduri simplificate şi propun, de exemplu, ca certificatele
privind educaţia, precum şi documentele referitoare la
impozite şi asigurări sociale, să fie de asemenea incluse.
Deputaţii au întărit şi regulile menite să faciliteze acceptarea
copiilor şi a traducerilor nelegalizate.
Formulare UE opţionale în mai multe limbi
Pentru a evita nevoia de traducere a documentelor publice
şi pentru a ajuta autorităţile, legea introduce formulare UE noi,
în mai multe limbi, pe care cetăţenii le pot utiliza în locul celor
naţionale pentru a dovedi naşterea, decesul, căsătoria, parteneriatul înregistrat sau persoana juridică şi reprezentarea
unei companii. Pe lângă aceste cinci formulare, deputaţii au
amendat propunerea pentru a include încă 11 formulare
privind numele, descendenţii (părinţii), adopţia, celibatul,
divorţul, disoluţia unui parteneriat înregistrat, cetăţenia uniunii
şi naţionalitatea, cazierul, rezidenţa, certificatul privind
educaţia şi dizabilităţile.
Siguranţa împotriva fraudelor
În situaţii de dubiu, autorităţile vor putea verifica autenticitatea unui document la autoritatea care l-a eliberat, folosind
sistemul existent de informaţii de pe piaţa internă (IMI).
PE, REF. : 2014.02.03-IPR34506

Preşedintele egiptean demis,
Mohamed Morsi, a fost acuzat, într-un nou
proces, de comiterea "celui mai mare caz de
conspiraţie în istoria Egiptului", având de
înfruntat în instanţă acuzaţii de spionaj şi
terorism. Procurorii şi-au prezentat cazul
împotriva lui Morsi, declarând că el şi grupul
său, Frăţia Musulmană, a conspirat cu
grupuri străine din Iran, Liban şi Gaza, în
acţiuni de spionaj şi comiterea de acte
teroriste în interiorul Egiptului. Procesul este
unul dintre mai multe intentate lui Morsy, pe
fondul luptelor pentru putere din Egipt. El a
fost deja acuzat de incitare la uciderea
oponenţilor politici şi organizarea unei
evadări din închisoare, în 2011.
Biroul de presă al preşedintelui din
Coreea de Sud a reiterat faptul că nu sunt
discu ţii în curs cu Japonia, pentru
organizarea unui summit bilateral.
Relaţiile dintre Seul şi Tokyo au devenit
tensionate în urma refuzului Japoniei de a
aborda sclavia sexuală şi alte atrocităţi
comise de japonezi în timpul erei coloniale,
1910-1945. Revendicările Japonia legate de
insulele estice din Coreea de Sud sunt o altă
sursă majoră de fricţiuni.
Legăturile s-au deteriorat şi mai mult în
ultimele luni, după ce premierul japonez Abe
a adus un omagiu, spre sfârşitul anului
trecut, la un altar care onorează morţii
Japoniei din ultimul război mondial, inclusiv
14 criminali de război desemnaţi astfel de
instanţele aliate. Abe a fost primul primministru japonez care a vizitat sanctuarul în
mai mult de şapte ani.
UE a avut întotdeauna tendinţa de a fi
mai precaută cu privire la aprobarea de noi
produse decât SUA, motiv pentru care cele
două regiuni s-au ciocnit pe probleme cum ar
fi OMG-uri şi hormonii în carnea de vită.
Acum, când ele negociază un acord de liber
schimb ambiţios, se pune întrebarea dacă
UE ar trebui să devină mai puţin prudentă.
Deputaţii europeni au avertizat împotriva
acestui lucru la o reuniune cu privire la tratat,
în 11 februarie, organizată de Comisia
pentru afaceri juridice.

l Zona euro a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de 153,8 miliarde de euro în 2013, comparativ cu un plus de 79,7 miliarde de euro în 2012 l Ambasadorul
iranian în Rusia a spus într-un interviu, că Teheran şi Moscova au un mare potenţial pentru a stimula relaţiile economice şi politice l A doua rundă de discuţii de pace s-a
încheiat sâmbătă, 15 februarie, cu puţine progrese privind sfârşitul războiului civil din Siria l Japonia şi Statele Unite nu au depăşit divergenţele pentru definitivare
parteneriatului Trans-Pacific în discuţiile ministeriale de la sfârşitul săptămânii trecute, principalele probleme fiind produsele agricole şi comerţul auto l Libanul are un
nou guvern, după aproape un an de impas politic între taberele rivale, amplificat de conflictul din Siria vecină, care a divizat şi mai mult ţara l Secretarul de stat american
s-a întâlnit cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, la Paris, parte a încercărilor administraţiei americane de intermediere a unui acord de pace până la sfârşitul lunii
aprilie l Rusia şi Estonia au semnat un tratat de frontieră pentru care au fost necesari 23 de ani de negocieri l Guvernul chinez a demarat o amplă acţiune împotriva
prostituţiei, jocurilor de noroc şi consumului de droguri în provincii importante din întreaga ţară l

O alternativă mai ieftină la sistemele eoliene tradiţionale
Turbinele eoliene, considerate, în general, un mod ecofriendly pentru a genera electricitate, sunt criticate pentru
impactul asupra peisajului şi uciderea a sute de păsări, între
altele.
Compania americană SheerWind ne propune o nouă
abordare, sistemul INVELOX. Numele vine de la intenţia de
creştere (INcreasing) a vitezei (VELOcity) vântului. Prin această
tehnologie se intenţionează producerea de energie care este
accesibilă, abundentă, în condiţii de siguranţă, şi curată.
Turbinele eoliene convenţionale folosesc sisteme masive de
generatoare electrice cu turbină, montate pe partea de sus a unui
turn. INVELOX, prin contrast, este dotată cu pâlnii care captează
energia eoliană pe care o transferă la generatoarele de la sol. În
loc de a folosi biţii de energie de la vânt când trec prin paletele
unui rotor, vântul este captat cu o pâlnie şi direcţionat printr-un
pasaj conic care accelerează fluxul natural. Acest flux de energie
cinetică este condus apoi către un generator care este instalat
sigur şi economic la nivelul solului.
Prin trecerea jetului de aer printr-un pasaj care se îngustează
la sfârşit avem un "efect de jet", care măreşte viteza vântului, dar
scade presiunea. Această tehnică creează energie cinetică
(efectul Venturi) care alimentează generatorul. Sistemele pe
bază de apă folosesc deja efectul Venturi, dar aceasta este prima
utilizare comercială a acestuia în conversia energiei eoliene.
Aducerea fluxul de aer de la partea de sus a turnului la nivelul
solului permite generarea de energie mai mare cu palete mult mai
mici ale turbinelor. Acest sistem permite, de asemenea, crearea
de reţele, prin care mai multe turnuri direcţionează energia la
acelaşi generator. Unitatea este cu aproximativ 50% mai mică
decât turnurile eoliene tradiţionale şi foloseşte la sol o turbină cu
lame, care sunt cu 84% mai mici decât cele în uz la turnurile
eoliene performante. Sunt necesare mai puţine generatoare,
astfel, echipamentele şi costurile de întreţinere sunt mai mici. Şi,
cel mai important, cantitatea de energie produsă este mai mare.
INVELOX este scalabil, la fel de potrivit pentru utilizarea în
ferme eoliene mari sau micro. Energia este produsă în mod
eficient la viteze mult mai mici ale vântului decât la sistemele
actuale, ceea ce înseamnă că va avea o zonă geografică mai
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largă de utilizare.
Comparând varianta comercială INVELOX de generare a
energiei eoliene cu acelaşi tip de turbină pe un sistem turn
tradiţional, rezultatele testelor indică faptul că INVELOX
depăşeşte semnificativ turbina tradiţională şi este competitivă cu
generarea prin centrale pe gaz natural şi hidroelectrice.
Faţă de varianta clasică de turbină eoliană: produce mai
multă energie electrică cu 600% (kWh); funcţionează şi la viteze
de vânt mici, 1.6 kilometri pe oră şi în regimurile eoliene mici
(clasa 1 şi 2); costurile de capital de instalare sunt reduse la mai
puţin de 750 dolari per KW; creşterea capacităţii de producţie de
energie la nivel record de 72%.
În rezumat, INVELOX are următoarele avantaje (date
raportate la piaţa americană): cheltuieli mai mici de 1 cent per
kWh, ceea ce le face competitive cu generarea de energie
electrică prin gaze naturale şi sisteme hidroelectrice; nu necesită
subvenţii guvernamentale pentru a fi profitabilă; reduce costurile
de exploatare cu 50% din costurile tehnologice actuale ale
turbinelor eoliene; minimizează impactul asupra mediului,
animalelor, păsărilor şi impactul uman.
Mai multe unităţi prototip au fost testate în cursul anului 2012.
Prima unitate de mici dimensiuni a fost instalată într-un domeniu
apropiat de facilitatea SheerWind în Chaska, Minnesota.
Unitatea include instrumentele pentru măsurarea vitezei maxime
şi de colectare a datelor de putere. Datele preliminare au validat
predicţiile din simulările computerizate ale dinamicii fluidelor
pentru acest model.
O unitate demo la scară mai mare (scară comercială) a fost de
asemenea finalizată. Datele colectate şi rezultatele testelor au
depăşit aşteptările.
Cercetători cehi de la o Facultate de Ştiinţa Mediului au
început o colaborare cu SheerWind, dezvoltatorul acestei
alternative pentru turbine eoliene tradiţionale. Noul dispozitiv nu
are părţi vizibile în mişcare, are 1/3 din înălţimea turbinei eoliene
din generaţia actuală şi poate fi adaptat la o clădire sau structură
existentă. Se intenţionează instalarea unui dispozitiv INVELOX
pe acoperişul Facultăţii în scopuri de cercetare şi demonstrative primul de acest gen în Republica Cehă şi UE.
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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 solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând două drujbe Stihl 026-029
cu 600 lei bucata, 2 camere digitale,
Epson şi Sony DCR-TRU-140E
PAL, diverse telefoane mobile, preţuri negociabile. Tel. 0757-210955.
Vând convector pe gaz, stare
foarte bună, preţ 200 lei. Tel. 0355410523.
Ofer gratuit un calculator (PC)
unui elev nevoiaş. Tel. 0255-212242
Vând mobilă tineret compusă
din dulap, vitrină mare, trei vitrine
mari separate şi birou. Vând două
fotolii piele neagră, pe role şi 2 fotolii
scoică, bej. Vând masă extensibilă,
de bucătărie. Vând tensiometru
(garanţie tehnico-medicală costum
karate şi trei centuri, copii 10-15 ani.
Tel. 0721-155683.
Vând o masă birou pentru elevi,
preţ 250 lei şi un scaun tapiţat, mai
vând un instant pe gaz, pentru apă
caldă, preţ 150 lei şi o plapumă
magnetică pentru dureri de spate,
preţ 150 lei. Tel. 0355-808551.
Vând cărucior pentru invalizi,
preţ 100 €. Tel. 0768-568278.
Vând maşină copiat orice tip
chei, marca Zimmerman, preţ 300 €,
negociabil. Tel. 0743-779631.
Vând mobilă nuc, dulap haine
1,8 m lungime plus 2 vitrine deosebite, masă cu scaune, preţ 1200 lei,
negociabil şi covor 2,5x3,5, culoare
crem, nou. Tel. 0770-784095.
Vând stelaj metalic cu raft de
lemn, 1x0,5x2,2 m, preţ 100 lei
negociabil. Tel. 0355-408644.
Vând la Şopotu Vechi porc 140
kg, 9 lei/kg neg. Tel. 0748-146425.
Vând la Bocşa baloţi de lucernă;
baloţi paie; şrot de floarea soarelui,
sorg şi triticale; ovăz; scroafă
vietnameză, 80 kg, 10 lei/kg; porci
110-140 kg, 9 lei/kg; porci 65-80 kg,
10 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz LB80 pentru căldură, omologate, cu tiraj natural, 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 Jena, Timiş, 50 de oi din
care 10 de anul trecut, 2 berbeci, 23
fătate, 16 urmează, 5000 € neg;
vacă de 1 an şi 6 luni, bălţată românească, gestantă în 5 luni, 3500 lei
neg. Tel. 0721-972889. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie din lemn masiv, 1800 lei; mobilă
sufragerie culoare neagră, 800 lei;
maşină de cusut Singer, în stare
perfectă de funcţionare, 250 lei; 2
saltele în perfectă stare, 100 lei/buc;
pătuţ pentru copii tip leagăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsuţă de sufragerie cu placă de marmură, 400 lei;
masă de bucătărie extensibilă cu 6
scaune, 600 lei; birou de calculator
din metal, 100 lei; dulap de dormitor,
cu 5 uşi, oglinzi pe uşă, 800 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Caraşova moară de
cereale pe curent trifazic. Tel. 0255232277, 0749-971068. (RR).

De vânzare centrală Bereta
Minute pentru piese şi geluri de duş
Duc-Dus, pentru bărbaţi. Tel. 0757020095.
Vând în Re şi ţa calculator,
tastatură şi mouse, 300 lei neg. Tel.
0723-627956. (RR)
Vând în Reşiţa papagali Micul
Alexandru albaştrii şi verzi, 550 lei
perechea. Tel. 0757-137322, 0255233769. (RR)
Vând la Butin baloturi de paie, 5
lei/buc; oi bătrâne, 250 lei/buc; vacă
Holstein, 1200 €. Tel. 0723-128805,
0722-663415. (RR)
Vând la Bocşa vacă roşie la a 2a fătare, gestantă în luna 7-a,
garantez 22 l lapte la prima fătare;
junincă roşie gestantă luna 3-a; iapă
pt. reformă. Tel. 0744-764704. (RR)
Vând la Sacu 2 purcei de 20 kg,
500 lei perechea; porc 130 kg, 9
lei/kg. Tel. 0761-690834. (RR)
Vând la Anina vitrină frigorifică
verticală, 200 €; lăzi de bere, 15 lei
lada cu sticle; cântar electronic cu
braţ, 350 lei; maşină măcinat cafea
pentru magazin, 200 €; pulturi
pentru magazin. Tel. 0746-768172,
0740-780392. (RR)
Vând la Soceni mânz 2 ani, 1500
lei neg. Tel. 0760-947151. (RR)
Vând la Şopotu Nou tăuraş la
400 kg, 3500 lei neg. Tel. 0720517841. (RR)
Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735038603. (RR)
Vând în Timiş porumb boabe.
Tel. 0755-753027. (RR)
Vând la Reşi ţa 4 scaune
tapiţate, 100 lei/buc; bicicletă damă,
150 lei. Tel. 0355-427473. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
stil vechi, 450 lei; oglindă rotundă,
masă extensibilă, servantă şi pat de
la mobilă Drobeta, 600 lei; sobă de
încălzit nouă, 420 lei; 50 l vin
producţie proprie, 4 lei/kg. Tel. 0737274332. (RR)
Vând cort 4 persoane, 100 lei;
canapea extensibilă nouă, 500 lei
neg; 2 fotolii, 150 lei neg; 2 cântare
de bucătărie, 50 lei ambele. Tel.
0771-766257. (RR)
Vând la Globurău o pereche de
cai, 2500 €. Tel. 0767-902440. (RR)
Vând la Arad pat pentru bolnavi
neuromotorii, cu telecomandă, toate
funcţiile, profesional, 1000 lei/buc;
dormitor, 3000 lei. Tel. 0740253346. (RR)
Vând la Sacu iapă murană,
gestantă luna 10-a, 2600 lei;
pereche de cai, iapă şi cal, 6000 lei
neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Câlnic fân nebalotat, în
clăi, începând de la 200 lei claia. Tel.
0255-210535. (RR)
Vând la Şoşdea porumb, 0.80
lei/kg. Tel. 0747-827314. (RR)
Vând la Târnova vacă, 3800 lei.
Tel. 0727-892036. (RR)
Vând în Reşiţa aparate aer
condiţionat de 24000 BTU, 910
lei/buc; agregat şi vaporizator
cameră de frig, 610 €; panouri de
umectare, 3x2 m, 360 €; hidrofoare,
310 lei/buc; instant apă caldă pe
GPL, 510 lei; ventiloconvectoare,
410 lei/buc; convectoare de încălzit
pe GPL, 160 lei/buc; aerotermă pe
GPL, 460 lei; mese din inox 130x70
cm, 510 lei; maşină de înfoliat
manuală, 710 lei; lămpi iluminat
exterior, 210 lei/buc; ventilatoare
industriale, 210 lei/buc; preţuri uşor
neg. Tel. 0758-330925. (RR)

Vând rastel arme. Tel. 0748929527.
Vând la Pârvova vacă cu viţel,
4500 lei neg; junincă 1 an şi 2 luni,
2900 lei neg. Tel. 0729-101299 (RR)
Vând la Reşi ţa hot ă nouă
Zanussi, 150 lei; 2 fotolii şi o masă
mică, 200 lei; cuier nou, 80 lei; dulap
3 uşi cu oglindă la mijloc, 50 lei;
covor, 50 lei; toaletă, 30 lei; masă
rotundă, 50 lei; preţuri neg. Tel.
0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa cazan de fontă
mijlociu, 150 lei; căruţ cu ladă şi roţi
mari, 80 lei. Tel. 0731-561510,
0753-957339. (RR)
Vând în Reşiţa frigider congelator cu 5 sertare, 400 lei neg; 2 teracote, 400 lei/buc, ofer în preţ uşile de
la focar. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând în Glimboca centrală pe
lemne 25 KW; moară de fabrică
pentru fermă de animale, macină
porumb cu tot cu ştiulete, motor 7
KW, are cuţite laterale şi ciocane
deasupra, 2000 lei; motor de 7 KW;
alternator 12 V; cilindru de basculare de 5 tone. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând în Reşiţa cămaşă culoare
bej, număr 50, gamă de colecţie, 50
lei. Tel. 0741-915950. (RR)
Vând la Anina ferodo la metru,
diferite lăţimi, 10 lei/m; cablu sudură
de 12, pentru 220 V, 10 lei/m; 2 cocoşi pentru fum de 125, 50 lei/buc;
aparat sudură nou cu electrozi la
220/380 V, 800 lei neg; drujbă
electrică nouă cu lama 40 cm, 600
lei neg. Cumpăr instant pe GPL. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Anina berbec, sau
schimb pe 2 oi. Cumpăr câine
mijlociu pentru întors oile. Tel. 0764447864. (RR)
Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg; baloţi de paie, 6
lei/balot neg; baloţi de fân, 15
lei/balot. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând la Oraviţa staţie, 150 €
neg; 2 boxe, 300 W boxa, 100 € neg;
calculator, 300 lei. Tel. 0762089304. (RR)
Vând la Remetea Pogonici dafin
de 2 m înălţime, 200 lei; 2 ancore
pentru tiranţi, 140 lei/buc; 2 tiranţi
tractor U650, 300 lei. Tel. 0724857957. (RR)
Vând sobă pe gaz tip Samus
nouă la 350 lei. Vând centură Vibra
Belt pt. slăbit, la 150 lei. Tel. 0723788000.
Vând grilaj metalic pentru rafturi
reglabil 49 lei, tv LG cu defecţiune
pe imagine 40 lei. Tel. 0740-520382.
Vând tablouri pictate pe pânză,
cu rame sculptate manual din lemn
de fag, cireş, nuc, deosebite. Tel.
0770-594362.
Vând baloturi de trifoi, a doua
coasă, preţ 18 lei/balot. Tel. 0722902629.
Vând căţei ciobăneşti mioritici 2
luni, preţ negociabil. Tel. 0722558567.
Vând urgent congelator Arctic
aproape nou cu 6 sertare. Tel. 0722879262.
Vând urgent cazan de ţuică
3000 lei, cărămidă 0,60 lei buc. Tel.
0745-119831.
Vând calculator unitate, monitor
17, tastatură, mouse optic, totul la
800 lei şi imprimantă Canon cadou.
Tel. 0720-001425.
Vând receiver satelit, 100 lei.
Tel. 0720-001425.
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 pentru televizoare, calculatoare de satelit şi lămpi de
radio. Tel. 0737-575779, 0741633690.
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.

Anunturi
,
Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane şi cască de protecţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând aparat de măsurat glicemia, în stare foarte bună. Vând tv
color Philips cu diagonala de 71 cm,
cu telecomandă. Vând tv color Beko
stereo, diagonala 51 cm, cu telecomandă. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând maşină găurit, fixă şi
aparat de sudură făcut, preţuri
negociabile. Tel. 0748-929527.

Auto-Moto-Velo
Vând motor Ford Escort, turbo
diesel, capacitate 1800 cmc,
fabricaţie 1998, preţ 250 €, genţi
aluminiu pentru Ford, 14 ţoli, genţi
de Mercedes de 16 ţoli. Tel. 0768568278.
Vând set 4 roţi, jante de metal cu
5 găuri, 200/60 R15, preţ 100 €/set
şi capace BMW. Tel. 0743-779631.
Vând combină pentru treierat
grâul marca Class, 1500 €
negociabil. Tel. 0742-383969.
Vând Passat 2, din 2002, 1900,
TDI, numere valabile, diesel. Preţ
2450 euro, negociabil. Tel. 0723090853.
Vând remorcă pentru tractor de
650, preţ 2500 lei. Tel. 0736-088029
Vând Vw Golf 3, din 1997, preţ
1100 € neg. Tel. 0736-088029.
Vând la Mehadia Dacia 1310 pe
injecţie, an 2002, taxe la zi, 500 € fix;
Renault 11 pe benzină, taxe la zi,
500 €. Tel. 0721-698600. (RR)
Vând Peugeot 407 break, an
2005, motor de 1.6 diesel, 5000 €
neg; remorcă monoax pentru
maşină, înscrisă, 1000 €; scuter
Peugeot 50 cmc, 400 € neg. Tel.
0731-076847. (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)
Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Vând la Caraşova prăşitoare pe
7 sau 5 rânduri după tractor; maşină
de întors fân; maşină semănat
cartofi; cositoare portabilă pe tiranţi
cu lamă; tractor Massey Ferguson
de 42 CP; cositoare care se
adaptează la tractor; plug cu 2
brazde; Peugeot 309 pentru
dezmembrat. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)
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, 1800 € 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 Bocşa tractor International 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circulaţie, toate actele la zi,
3500 € neg. Tel. 0742-992363. (RR)
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Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910,
0761-606403. (RR)
Vând la Vârciorova Dacia 1310
pentru dezmembrări, 300 € neg;
baterie auto 65 A, 100 lei neg. Tel.
0735-038603. (RR)
Vând în Timi ş despoitoare
porumb. Cumpăr remorcă pe 4 roţi
de 3,5 tone, pentru tractor. Tel.
0755-753027. (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 Matiz, an 2006,
11.000 km rulaţi, ţinută în garaj,
2100 € neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând la Oţelu Roşu MercedesBenz Clasa A, an 1999, motor 1.4,
înmatriculat, vişiniu, culoare originală, full option, un singur proprietar,
înmatriculat recent, taxa nerecuperată, asigur înmatricularea, 2.600
€ neg. Tel. 0754-577166. (RR)
Vând la Oraviţa Dacia Logan din
2008, 1.5 turbo-diesel, 170.000 km,
maşina este impecabilă, cauciucuri
noi de iarnă, bateria nouă, 3700 €
neg. Tel. 0767-480003. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare tractor
mare U650, remorcă, disc şi plug,
23.000 lei. Tel. 0762-807651. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă damă,
albă, cadru aluminiu, 21 viteze,
schimbătoare Shimano, furcă
telescopică, adusă din Germania,
420 lei neg. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Anina Renault Espace
din 2002, stare foarte bună de
funcţionare, înscris în România,
2100 € neg. Tel. 0746-768172,
0740-780392. (RR)
Vând la Gârlişte tractor Belarus,
80 CP, în stare bună de funcţionare,
2300 € neg. Tel. 0724-215710. (RR)
Vând în Reşiţa scuter Honda 49
cmc, înscris, 1000 lei neg; scuter
Piaggio 49 cmc, înscris, 700 lei neg.
Tel. 0730-552734. (RR)
Vând în Glimboca semănătoare
mecanică. Tel. 0729-026268. (RR)
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Vând la Anina pistoane plus
biele pentru U550, 400 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 cositoare în tiranţi cu 2
lame pentru tractoare mici, 600 €;
semănătoare mecanică de porumb
pe 4 rânduri cu 5 secţii pentru prăşit,
1200 €; disc pe roţi pentru tractoare
445/650, cu cilindru, 4 baterii, 28 de
taleri, 1400 €. Tel. 0732-569936. (rr)
Vând bicicletă damă adusă din
Germania, 21 viteze, cadru aluminiu, albă, schimbătoare Shimano,
cric, stare impecabilă, 450 lei neg.
Tel. 0740-520382.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, 2005,
break, distribuţie ulei, filtre, kit
ambreiaj schimbat, centralizat,
climatronic, abs, esp etc. 6400 €.
Tel. 0728-813340.
Dezmembrez Mercedes 200
diesel, model 123 cobra, fabricaţie
decembrie 1981. Tel. 0744-627916.
Vând Matiz an fabricaţie 2004.
Preţ 800 € negociabil. Tel. 0748929527.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.
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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.
Ofer îngrijire/supraveghere
pentru copii la domiciliul meu sau al
părinţilor, ofer seriozitate, bună
comunicare, răbdare. Tel. 0770594362.
Caut pensionar, bun meseriaş,
lăcătuş sau zugrav. Condiţionat:
harnic, perseverent, pentru o
afacere. Din start atenţionez: muncă
multă, bani pu ţini! Tel. 0770980791.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Transport săptămânal persoane
în Austria, Germania, preţ de la 50
€/persoană. Tel. 0744-392317.
Vrei să cumperi o maşină şi ai
nevoie de părerea unui specialist?
Tel. 0741-631795.

casatorie sa fac o familie cu tine
daca esti interesata cauta ma la
numarul de telefon 0741571238 sau
la 0762112012 iti stau la dispozitie
24 din 24 de ore noua stop din zi şi
noapte sau cauta ma la idul meu
danieldintimisoara@yahoo.com
vreau ca anuntul meu sa nu se faca
glume proaste pe seama mea vreau
cu prezetare esclus fetele care nau
ce face şi isi pierde timpu nu mai la
telefoane vreau fapte nu vorbe
goale invant. Tel. 0762-112012.

CAR Solidaritatea vă învită
să luaţi parte la „Balul de 8
Martie” ce va avea loc la
Restaurantul Capitol (Gara de
Nord). Preţ 50 lei/persoană.
CAR Solidaritatea vă
a şteapt ă să vă depune ţi
economiile aici, oferindu-vă 7%
dobândă pe an. Informaţii la
telefon 0742-383969.

Matrimoniale

În PRISMA
puteţi publica anunţuri

Pensionar caut femeie pentru
de aniversări felicitări
alungarea singurătăţii, eventual
căsătorie. Stau la casă, stare bună,
la preţuri rezonabile
singur în curte. Tel. 0723-722699.
Domn, 45 ani, 1,77/85,
prezentabil, manierat, antialcool,
doresc cuno ştin ţ ă cu doamnă
pentru căsătorie, poate avea şi
În PRISMA
obligaţii. Tel. 0733-235980.
puteţi publica
Caut o fata cu suflet mare fara
fite mare vreau o fata simpla ca şi
anunţuri de
mine de la tara sau din oras sa fie
comemorări
sociabila în 19 şi 31 de ani din
Îngrijesc copii ce merg la timisoara eu am 30 de ani m168
condoleanţe
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc kg59 sunt în zodia capricorn şi ma
la
preţuri
rezonabile
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
numesc daniel din timisoara şi vreau
Inginer topograf, autorizat sa am orelatie serioasa pentru
ANCPI şi MJ solicit angajare în
Reşiţa sau Caransebeş. Tel. 0722270011.
Ridic de la proprietari materiale
refolosibile, defrişez pomi, transport
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor
moloz, curăţenie generală în gospo- metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
dării şi firme. Tel. 0743-092858.
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
Executăm lucrări interior şi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 şi pentru modificarea
exterior gresie faianta podele Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002
laminate glet rigips zugraveli etc. privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin
Tel. 0743-426849, 0734-591973.
Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002
Transport marfă (mobilă, lemne,
Hotărârea adoptată de Guvern reglementează mai multe situaţii de
moloz, materiale de construcţii etc.).
aplicare
a Legii nr. 76/2002 şi Legii nr. 116/2002, dintre care
Tel. 0745-274929.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Modific@ri ale legilor 76/2002 }i 116/2002

Ziarul Prisma vă oferă posibilitatea unui
câştig suplimentar, astfel că împuterniceşte
pe oricine doreşte şă devină vânzător volant,
să facă abonamente, atât la sat cât şi în oraşe.
Se acordă un comision avantajos, din vânzare
şi abonamente. Tel. 0742-383969.

menţionăm:
l Se stabilesc formularele prin care angajatorii comunică locurile de
muncă vacante şi ocuparea acestora;
l Se include soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei
fizice autorizate în categoria întreprinzătorilor persoane fizice;
l Se definesc mai precis activităţile autorizate potrivit legii şi
persoanele care nu realizează venituri prevăzute de lege;
l Se modifică prevederile referitoare la certificarea stagiilor de
cotizare prevăzute de lege pentru perioada de timp pentru care s-a
datorat contribuţia de asigurări pentru şomaj.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.02.2014

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

REŞIŢA: casier: 1; ospătar (chelner): 1;

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.

ANINA: lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1;
BOCŞA: paznic: 1;
BĂILE HERCULANE: asfaltator: 1; betonist: 1; electrician în
construcţii: 1; inginer mecanic: 1; lăcătuş mecanic: 1; mecanic utilaj: 1;
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje:
1; sudor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 12

(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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Medicina integrativă - o altfel de viziune asupra bolii
departe cu descoperirea dezechilibrelor, pe nivel
emoţional, mental şi se pot depista traumele persoanei
respective încă din intrauterin şi până în prezent. Astfel
se pot stabili tiparele mentale care au determinat
apariţia bolii în corpul fizic, pentru că, susţine medicul
Carmen Bratu, de fapt fizicul este doar o reflexie a
mentalului (emoţii, traume, modul de gândire a
fiecăruia) care produce în timp îmbolnăvirea unui
anumit organ în funcţie de tipul de emoţie a omului. O
anumită emoţie trăită rezonează cu un anumit organ.
De exemplu, furia rezonează cu ficatul, adică o furie
foarte puternică, o furie dusă mulţi ani afectează ficatul,
îl sensibilizează, informează cu convingere medicul.
Carmen Bratu precizează că în cabinetul ei
pacientul este abordat pe toate nivele, nu doar fizic.
Care este diferenţa între felul în care pacientul este
tratat într-un cabinet medical clasic şi cel în care
metodele de diagnosticare se bazeaz ă pe
biorezonanţă? La această întrebare doctor Bratu a
mărturisit că-şi primeşte pacientul într-un mod foarte
degajat şi nu-l tratează din start ca pe un om bolnav,
deşi în mod normal, oricine merge la doctor înşiră de la
început toate bolile pe care le are. Spre surprinderea
celui care ajunge în cabinet, doctorul Bratu îl linişteşte şi
îl asigură că nu are nici o boală. Acesta este considerat
primul pas spre vindecare, în medicina integrativă.
„Starea de ne-bine, de boală vine din mintea noastră,
din modul nostru de gândire, de programele pe care le
avem la nivel mental, programe care ne-au fost
implantate încă din copilărie, dar odată ce te detaşezi
de termenul de boală, de diagnostic, toate lucrurile vin
de la sine, şi în timpul investigaţiei merg atât pe
conştientizarea cauzei bolilor, cât şi pe terapii şi omul îşi
vizualizează vindecarea, practic este o coparticipare la
vindecare.”
S-a ajuns la concluzia că sunt momente din viaţa
fiecărui om care au declanşat la un moment dat anumite
boli, iar medicul precizează că este important să se
urmeze firul evenimentelor şi pacientul să conştietizeze
ce s-a întâmplat. Un exemplu elocvent pe care îl
dezvăluie, pentru a înţelege toate aceste procedee,
este cazul unei adolescente care a venit la cabinetul de
biorezonanţă cu o durere de cap nediagnosticată de
medici prin metodele medicinii clasice. „S-a constatat
că, pe lângă traumele emoţionale, tânăra avea o traumă
în subconştient, o hemoragie, legată de o problemă cu
splina. După discuţii, mama fetei a relatat medicului că
tânăra şi-a scos splina în urmă cu câţiva ani pentru că
avea hemoragie. Tânăra n-a recunoscut că pentru ea
asta a fost o traumă atunci, iar subconştientul ei a luat-o
ca pe o traumă şi i s-a indicat să
facă investigaţii pe acest nivel.
Apoi i s-a diagnosticat şi o problemă de coagulare a sângelui.
Tânăra a fost conştientizată şi au
urmat terapii.” Conştientizarea
traumei face subconştientul să
lucreze şi s ă pregătească
pacientul pentru vindecare.
Con ştientul omului este
practic limitat, doar 10 % din
ceea ce se cunoaşte în realitate
reprezintă conştientul, restul
informaţiilor zac în subconştient
şi apar în conştient prin
sentimente, prin emoţii, iar dacă
oamenii ar fi atenţi la toate
sentimentele trăite ar putea
gândi indirect la ce transmite
subconştientul. „Noi nu suntem
atenţi în fiecare zi la reacţiile
noastre, secundă de secundă,
nu le băgăm în seamă şi apar
tiparele de comportament. Acele

Medicina integrativă, faţa mai umană a medicinii, are
o conotaţie mai largă, şi cuprinde totalitatea metodelor
prin care se poate aborda sănătatea omului. În
cabinetul propriu, medicul Carmen Bratu asociază
metodele clasice ale medicinii cu metode alternative,
adică utilizează aparatul de biofeedback SCIO. Acesta
este un dispozitiv care detectează şi reduce stresul.
Medicina integrativă se bazează pe o paradigmă
prin care la originea bolii sunt cauze multiple pe diferite
planuri ale conştiinţei, adică cauzele bolii pot fi de
natură fizică, mentală, emoţională, spirituală. Niciodată
cauza nu este pe un singur nivel şi de aceea şi
abordarea bolii se face pe mai multe nivele. Practic se
merge spre cauză şi spre însănătoşirea omului,
precizează doctor Carmen Bratu, specialist în
biofeedback.
La bază, medicul Carmen Bratu, este specialist
pediatru şi astfel poate aborda copiii şi din punct de
vedere fizic, adică după medicina clasică. În cazul
adulţilor recurge la metoda de biorezonanţă, un sistem
neinvaziv prin care se evaluează toate dezechilibrele la
nivelul corpului uman. Pentru o astfel de abordare
foloseşte aparatul SCIO, la care clientul este conectat şi
în urma unor evaluări foarte scurte se constată, în
profunzime, cauzele bolii şi astfel se poate merge la
terapia ţintită.
Cum ajută SCIO în vindecare?
Aparatul SCIO furnizează frecvenţe proprii prin
diferite programe pentru a reduce sau neutraliza
tiparele frecvenţelor disctructive. Altfel spus, este
reactivată abilitatea de autoreglare şi autovindecare a
organismului.
SCIO permite monitorizarea beneficiilor asupra
stării de sănătate de la o şedinţă la alta.
Această metodă nu exclude diagnosticul şi
tratamentul medical clasic, fiind de un real folos
medicilor de orice specialitate, pentru o mai bună
abordare a pacientului.
Se poate utiliza la orice vârstă, chiar şi la sugari, nu
este dureros şi nu are efecte secundare.
Acest dispozitiv este aprobat de Ministerul Sănătăţii
şi se pare că are un real succes în rândul celor care au
ales această metodă de evaluare şi vindecare a stării de
sănătate.
Dr. Bratu Carmen a precizat că un alt rol al acestei
metode îl are conştientizarea şi educarea pacientului
asupra participării personale la propria vindecare.
Medicina integrativă, în comparaţie cu medicina
clasică, vede omul ca un întreg, iar boala din corpul fizic
ca o reflexie a dezechilibrelor pe celelalte nivele,
dincolo de cel fizic: nivelul vital, mental, supra-mental,
spiritual. Toate acestea sunt de fapt nivele ale
con ştiin ţei omului, precizeaz ă Carmen Bratu.
Conştiinţa este considerată ca un întreg şi astfel se văd
dezechilibrele în starea incipientă a unei boli, un prediagnostic. Se pot depista dezechilibre la diferite
organe, ţesuturi, dar şi dezechilibre la nivel nutriţional.
Prin această alternativă medicală se poate merge şi mai
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tipare sunt cheia problemelor noastre din corpul fizic”.
Ce a determinat-o pe medicul Carmen Bratu să
aleagă un alt tip de abordare a medicinii? Răspunsul
este unul surprinzător pentru cei pragmatici până în
măduvă, şi anume, într-o anumită etapă a vieţii
medicina integrativă a ales-o p ea şi susţine că lucrurile
apar în viaţă atunci când omul e pregătit pentru acel
lucru. Din totdeauna a văzut pacientul dincolo de ce se
vede cu ochii fizici. A lucrat pe secţii de pediatrie în spital
şi chiar la urgenţe, confruntându-se cu situaţii de viaţă şi
de moarte şi de multe ori când reanima un copil ştia că
cineva i se alătură dincolo de fizic. A îmbrăţişat pediatria
pe toate laturile ei. Lucrând la leagănul de copii a învăţat
ce înseamnă latura emoţională, abandonul trăit de copii
şi pe care l-a trăit alături de ei. „De multe ori m-am gândit
cum am putut să fiu atât de limitată în percepţia bolii
copilului. Medicina te face să priveşti copilul foarte
fugar, ţintit pe simptome, fără să te mai axezi pe partea
lui emoţională, pe partea lui de familie, pe structura lui
socială şi mă bucur că eu pot să abordez altfel copilul”.
A mai lucrat şi la nivel de organizare medicală, ca
inspector la Direcţia Sanitară, ani care au făcut-o mai
riguroasă, mai calculată. De altfel a fost atrasă şi de
genetică şi toate acestea au adus - o aici, să practice o
altfel de medicină, medicina integrativă. La început s-a
întrebat ce caută pe drumul acesta neexploatat de prea
mulţi medici, unde nu sunt regulile scrise aşa cum
trebuie, dar pas cu pas în ani de zile a ajuns aici, să
aplice vindecarea prin conştientizare şi determinarea
omului să participe la propriul proces de vindecare.
Pentru a putea practica astfel de metode medicul a
mărturisit că a avut nevoie de o perioadă de pregătire,
numeroase cursuri şi întâlniri internaţionale, la început,
apoi naţionale, cursuri de terapii complementare şi
alternative, procesul fiind de lungă durată. A fost
necesar, pentru a practica acest tip de medicină, să
cunoască inclusiv termeni de fizică cuantică şi să
înţeleagă cum funcţionează organismul la nivel atomic
şi subatomic.
Medicina integrativă este tot mai răspândită la noi în
ţară şi practicată de tot mai mulţi medici iar populaţia
este tot mai deschisă faţă de aceste tipuri de terapii, nu
la nivelul celor din occident dar există întotdeuna, după
părerea medicului, speranţă de mai bine şi chiar îşi
mărturiseşte mulţumirea faţă de cum decurg lucrurile.
”Cei care apelează la medicina integrativă trebui să
facă efectiv anumite schimbări în viaţa lor şi să participe
la propria vindecare, ceea ce nu este simplu, dar cine
reuşeşte îşi schimbă complet viaţa.”
Elena Franţ
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