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Vând apartament, 3 camere,
decomandat, parter, pe Bulevardul
Muncii, 28 000 €. Tel. 0744-465530.

Vâna apartament la cas

ţi.
Tel. 0745-481773

ţe, curte,
garaj. 2 camere 3,5/5,5 m

ţ
ţ 28.000 € neg.Tel. 0745-027024
Vând apartament 3 camere, etaj

2 din 4, în Lunc ţie, b-dul
A.I. Cuza nr. 36. Preţ 26.000 €. Tel.
0355-427838.

Schimb urgent cas

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0255-236325.
Vând la Rusova Veche cas

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

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

ă camere
ă

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

ă, 3 camere, dependin

ă 4/3,5 m. Str.

ă în Govândari + diferen ă.
Pre

ă lângă Poli

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

ă 3
camere, baie ătărie faian

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

ăureni teren intravilan
720 mp, 6 €/mp. Tel. 0724-477642.

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

şi alte utilit

şi o
camer Ştefan cel Mare
nr. 24, zona Universalul Vechi.
Schimb cu apart. 2 camere sau o
camer

ş

şi buc

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

Vând la M

Vând sau schimb apartament la
cas

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

şiţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.200 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instala ă, fântână în
curte, grădină, 48.000 € neg. Tel.
0255-243390. (RR)

Vând la Boc
ălzire

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

Vând casă în Boc ă pe
strada Co

ămară, bucătărie 5x4, anexe,
curte ădină mare, aproape de
islaz pentru doritorii de animale,
22.000 € neg. Tel. 0741-901698. ( )

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

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

Vând în Re

ă de vacan ă/săla

ăgăra

ăi, 2
balcoane, etaj 4, mobilat, 30.000 €
neg. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând în Boc ă 3 camere,
baie, gresie, faian ă, bucătărie, că
mară alimente, hol mare, baie, ane
xe în curte, încă o casă în curte cu
bucătărie, cămară, magazie, fântâ
nă, grădină mare de 1000 mp, pomi
fructiferi ă de vie, 37.000 € neg.
Tel. 0761-606403, 0761-646468 ( )

ţie sanitar

Vând în Re ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţa, str.

ţ

ţa, str. F

ţ

ţ

şa, pe str. Sadovei,
apartament 3 camere, înc

şa Montan
şbuc, 2 camere 4x4, an

treu, c
şi gr

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3, cu 3 camere deco-
mandate, gresie, faian

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

Vând în Reşi

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

Vând cas ş,
2000 €. Tel. 0724-307685. (RR)

Vând în Reşi şului
23, apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, izolat, 2 b

şa cas

şi vi

-

rr

-
-

-

rr
Vând în Reşi şi zona limitrof

şteie cu
ap

ţa
ţii

pensiuni, cabane sau hele

ă,
parcele de teren pentru construc

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

Vând în Re
ără

îmbunătă

ă nr. 7, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri,
pivni ă, garaj în curte, apă, gaz,
curte ădină, suprafa ă totală
644 mp, în spatele grădinii un lan

ământ arabil, 30.000 € neg. Tel.
0355-422897, 0771-218601, 0255-
233269. (RR)

Vând în Re

ă,
termopane, izola ă, faian ă,
gresie, u ă metalică, contorizare
apă

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă 3
camere, bucătărie, bucătărie în
curte, grădină cu pomi fructiferi,
curte mare, multe anexe, 30.000 €
neg. Tel. 0355-404169. (RR)

Vând apartament 2 camere,
confort 2, etaj 4/4, 19.000 € neg. Tel.
0722-820910, 0761-606403. (RR)

Vând în Re

ătă
ă termică, izolat interior/exterior,

37.000 € neg. Tel. 0355-806344,
0724-069366. (RR)

Vând în Re
ă 5

camere, bucătărie, grădină, loc
pentru garaj, 40.000 € neg. Tel.
0720-115849. (RR)

Schimb apartament cu 2 came-
re, confort 3, situat în zonă bună, în
Caransebe

ătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol

ămară de alimente, anexe,
grădină, 1520 mp, sau schimb cu
apartament cu 2 sau 3 camere,
depinde de confort, în Re

ă confort 3, în
Re

ă la 25 km de Re
ă în

Re
ă fizică cumpăr apar-

tament în Re

şi

şa Vasiova, str.
Bocşa Nou

şi gr

şi

ş
şi gaz, loc de parcare, se poate

vinde şi mobilat, 17.700 €. Tel. 0740-
520382. (RR)

şoara garsonier

şi
şului, apartament 2 camere,

16.500 € neg. Tel. 0355-805059. ( )
Vând în Glimboca cas

şi
şnad, apartament 3 camere con-

fort 1, cu îmbun

şi

ş, cu apartament cu 2
camere în Reşi

şi
c

şi

şi
şi

şi

şi

ţa, zona Dacia,
apartament 3 camere, 65 mp, f

ţiri, etaj 10, bloc acoperit,
20.000 €. Tel. 0744-904794. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţ

ţ
de p

ţa, Govândari,
Micro 2, apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, central

ţie termic ţ

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

Vând în Re ţa, pe Calea Caran
sebe

ţa, Micro 2, Aleea
Tu

ţiri, etaj 4, cu cen-
tral

ţa, zona Munci-
toresc, pe str. Feroviarului, cas

ţa. Tel. 0731-157883
Vând în G

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Caut garsonier
ţa. Tel. 0255-261119.

Schimb cas ţa
cu apartament sau garsonier

ţa. Tel; 0743-992792.
Persoan

ţa 3 camere confort 1.
Bani cash. Tel. 0729-351291.

-

rr

Vând apartament 1 camer
ţa str. Victoriei

bl. 3 ap 5. Preţ 18.500 €. Tel. 0720-
001425.

Vând c
ţit

ţie 130. Se închiriaz

Ţerovei. Ap
ţ 4

€/mp negociabil. Tel. 0722-558567.
Vând apartament 2 camere,

Govândari, central
ţ

ţ

ţ

ţiri
menţionez: izolaţie termic

ţ 18.000 €. Tel. 0721-
126951.

ţ negociabil.
Accept

ă
mobilat

ămin cu 2 camere total
îmbunătă

ă +
garan ă pe
termen lung. Tel. 0720-026801.

Închiriez apartament la casă +
curte mobilat, 150 € negociabil. Tel.
0740-512979.

Vând 2 parcele de 1000 mp
fiecare în zona Valea ă
curentă ă, pre

ă, termopane,
faian ă, podele etaj 2/4, 17.990 €
sau schimb cu 3 camere, ofer
diferen ă. Tel. 0740-520382.

Vând, schimb apartament 2
camere, tip vagon, Micro 2, etaj 2,
renovat, amenajat, 18.300 € sau
schimb cu 3 camere. Tel. 0728-
813340.

Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat. Tel. 0355-803016.

Vând sau închiriez apartament 2
camere. Tel. 0759-077067.

Apartament 4 camere, 101 mp,
2 băi, 2 balcoane, et. 3, centrală,
termopane, str. Făgăra

ă în Steierdorf Anina, 47 mp,
2 camere, front stradal 20 m, supra
fa ă teren 1700 mp, str. Crivinei nr.
33, 3700 neg. Tel. 0722-558567.

Vând apartament 2 camere cu 2
băi în Moroasa 1, decomandat,
parter înalt fără probleme, vedere
bilaterală, bloc civilizat, aproape
centru. 19.500 € fix. Tel. 0766-
603190.

Vând teren intravilan Mehadia,
situat la 4 km de Băile-Herculane,
17.000 mp, FS 60m, posibilitate
racordare apă

ătă
ă interioa-

ră, centrală termică, termopane,
balcon închis. Apartamentul este
situat la etajul 2

ă foarte bună, pre
ăm ă.

Tel. 0720-301987.

şi utilat în Reşi

şi mobilat 12.500. Tel.
0746-769501.

Închiriez apartament 2 camere,
zona Dacia, mobilat, cu 130 €/lun

şi energie electric

şului zona
Gloria, 37.000 neg. Tel. 0722-
558567

Cas

şi curent, cu 6 €/mp
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând apartament nedecoman-
dat, cu 2 camere, situat în Govân-
dari, zona Intim. Ca îmbun

şi se vinde semi
mobilat. Pre

şi varianta Prima cas

-

-

Vând apartament 2 camere,
zon

Imobiliare

Editorial Dan Popoviciu

Încă arde subiectul destrămării USL. O alian ă ce a
scăpat oricărei logici din chiar momentu constituirii sale. În
primul rând, dacă ar fi să-i credem pe liberali că au doctrină
de dreapta. Se aliază dreapta cu stânga, pentru ce?
Răspunsul este cel de-al doilea ilogism al na

ă ă partide, mă rog,
trei, PSD, PNL

ării? Pentru că o forma ă ajunsă
la putere trebuie imperios să se aplece asupra problemelor
ării ă

ării.
USL a dovedit că nici măcar debarcarea pre

ă
pe rol. Ce să mai vorbim despre administrarea ării? Un
guvern mai incapabil ca cel condus de Victor Ponta n-a mai
avut România până acum. Spre zero investi

ă. În schimb, hăr ăienjeni
ăzi ce vor străbate

ă, Hidroelectrica etc. În cazul Oltchim, premierul
ă în mod evident, imaturitatea.

A sacrificat câteva mii de muncitori pentru a-l elimina pe
Dan Diaconescu, individ ce crescuse periculos în sondaje.
Ponta ău au găsit însă de cuviin ă, în condi

ă ierte un gigant petrolier de sumele
fabuloase datorate statului. Nu acela ăcut

ă
ace

ă dar a procedat invers ă

ătorii au umplut termenul de jeg. Totu ărind ce se

întâmplă de la anun ămării USL, nu te po
ă miza alegerilor europarlamentare

ă la linia de start a alegerilor. Despre viitoarea
guvernare, să te

ă
acesta va fi capabil să se constituie din nepu ăriabili

ă explic de ce am folosit atât de des denumirile
abreviate ale diferitelor partide aflate în ecua

ă dar o reproduc
ărită. Pentru a nu ne sau se încurca printre atâtea

abrevieri, propun ca toate partidele să se numească PLM.

ţ

ţii. Ţelul comun al celor dou

ţiune politic

ţ ţenilor acesteia
ţ

ţ

ţii în infrastruc-

tur ţi aiuritoare despre p
ţara în lung

ţ ţiile
unui buget de

ţenii.
Ar mai fi un mod de abordare. I-a

ţul destr ţi gândi
decât c ţiale
le-a înro

ţionare cât mai
favorabil

ţii! PNL, în opoziţie de acum, va
obstruţiona cu voio

ţia dezastrului
administrativ din România. Prietenilor de pe facebook le-
am vândut-o asear

şterii
monstruozit

şi PC era demiterea preşedintelui! De ce
semnul exclam

şi ale cet şi nicidecum un atac
furibund asupra unei persoane, fie ea şi preşedintele

şedintelui nu
au reuşit-o, în ciuda unui referendum cu iz penal, caz înc

şul de
autostr şi-n lat. Eşecuri pe
linie în aducerea pe linia de plutire a unor obiective
industriale importante pentru economie. Oltchim, CFR
Marf şi-a
demonstrat pentru prima dat

şi guvernul s
şertic, s

şi lucru l-a f şi
pentru afaceriştii oneşti. Nici n-avea cum, pentru c

ştia sunt cu taxele la zi. Îi putea ajuta prin relaxare
fiscal şi cu ei şi cu cet

ş spune politic dar
juc şi, urm

şi preziden
şit hormonii politicienilor. Totul, dar mai ales

respectul pentru cei ce i-au ales în formula USL, a fost
sacrificat de saltimbanci pentru o pozi

şie viitorul guvern, presupunând c
şc şi cu

chef de administrare. Cu cine vor face PSD, UNPR şi PC
guvern şi majoritate? Cu paraşuta de serviciu, UDMR.

În final, v

şi pentru varianta
tip

Pseudo politikon
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SC Pie

Prim

ăria Municipiului Re ă pe to ă
ă ă

ă ământ, asocia
ă

participe la ac ă ăvară”, care se va
desfă

ăsuri pentru
cură

ă
destina ăncilor.

În acest sens, Primăria Re ări
tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor şi a

arbuştilor de pe domeniul public şi privat al municipiului
este interzisă.

deşeurile, rezultate ca urmare a acestor activităţi, vor fi
depozitate la punctele de colectare a deşeurilor menajere,
cât mai compact.

cetăţenii care doresc să se dispenseze de obiecte
casnice sau de alte lucruri nefolositoare, altele decât
deşeuri menajere şi cele electrocasnice, o pot face
depozitându-le pe platformele pentru colectarea
deşeurilor menajere.

Pentru situaţiile când deşeurile, rezultate în urma
curăţeniei de primăvară, nu pot fi depozitate în aceste
locuri sau în containere, rugăm cetăţenii să se adreseze
S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. la nr. de telefon
0255 251 143 sau 0737 770 521.

Curăţarea şi igienizarea albiei râului Bârzava va fi
realizată de către Direcţia Apelor Banat în colaborare cu
agenţii economici riverani, conform sectorizării existente.

În cadrul programului „Curăţenia de primăvară”,
Serviciul Public - Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public
şi Deszăpezire- va desfăşura următoarele activităţi

reabilitarea spaţiilor verzi;
achiziţionarea şi plantarea de material dendro-floricol;
tăierea arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi sau

periculoşi;
toaletarea arborilor situaţi pe aliniamentul străzilor;
completarea gardului viu existent;
udarea spaţiilor verzi;
reabilitarea străzilor afectate în perioada iernii;
plombarea principalelor artere din municipiu;
montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului

stradal;
recondiţionarea sau înlocuirea indicatoarelor de

circulaţie, a celorlalte indicatoare şi panouri de la intrările în
localitate şi intersecţii;

repararea şi vopsirea mobilierului urban existent şi
întreţinerea gardului metalic;

amplasarea jardinierelor cu flori pe stâlpi.
Persoanele fizice, asociaţiile de locatari/proprietari, în

conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 1/2010 privind
măsurile necesare pentru buna gospodărire a municipiului
Reşiţa, cu completările şi modificările ulterioare, vor
desfăşura următoarele activităţi

întreţinerea şi curăţenia spaţiilor pe care le deţin, a ane
xelor gospodăreşti, a curţilor şi a împrejurimilor acestora;

curăţenia şi întreţinerea şanţurilor şi podeţelor, în zona
imobilelor pe care le deţin sau le administrează;

îngrijirea pomilor şi a florilor din perimetrul imobilelor pe
care le deţin;

menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din
dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le
folosesc;

depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor
numai în locurile special amenajate;

vopsirea mobilierului urban aferent blocului/imobilului.
Agenţii economici, instituţiile publice, unităţile de

cooperaţie şi celelalte persoane juridice, în conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 1/2010 privind măsurile necesare
pentru buna gospodărire a municipiului Reşiţa, vor realiza
următoarele activităţi

întreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor şi a
spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă
sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a
vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, a
panourilor publicitare, a bannerelor, a faţadelor precum şi
zugrăvirea acestora;

asigurarea împrejmuirii corespunzătoare a imobilelor,
întreţinerea pomilor şi a altor plantaţii din incintă;

asigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţire,
dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;

asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul incintelor
precum şi întreţinerea spaţiilor verzi;

deţinătorii spaţiilor comerciale vor amplasa la fiecare
intrare dinspre stradă un coş de dimensiuni reduse pentru
ambalaje mici şi ţigări (care va fi curăţat şi golit de
personalul propriu).

Pe toată perioada desfăşurării acţiunii, S.C. Brantner
Servicii Ecologice S.A. va asigura

curăţarea platformelor punctelor de colectare a
deşeurilor menajere, colectarea şi transportul zilnic al
gunoiului menajer de pe platformă şi din jurul acesteia;

respectarea întocmai a graficului de colectare şi
transport a deşeurilor menajere de la casele particulare,
instituţii, societăţi şi comercianţi.

Totodată, S.C. SUPERCOM S.Ava asigura
salubrizarea spaţiilor verzi, a trotuarelor şi a arterelor

de circulaţie;
repararea, înlocuirea şi completarea coşurilor stradale

şi a containerelor pentru colectarea gunoiului menajer.

Efectuarea curăţeniei de primăvară este obligatorie
pentru toţi cetăţenii, asociaţiile de locatari/proprietari,
agenţii economici, autorităţi şi instituţii publice, precum şi
pentru asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii care îşi
desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reşiţa.

De asemenea, şi în acest an este lansat concursul
Cea mai curată asociaţie de locatari/proprietari”, dotat cu

premii.
Pe această cale, Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai

Stepanescu, face un apel la toţi cetăţenii să se implice şi să
sprijine cu forţe proprii eforturile administraţiei publice
locale de a avea un oraş curat şi civilizat.

ă.
Taxa de participare, în valoare de 20 de lei, va fi

achitată până în data de 4 martie 2014, la ora 10.00, la
sediul SC Pie

ă Re ă de o
cerere ă actul de identitate al solicitantului.

Din cauza întârzierii plă

ătre operatorul local al serviciului de
termoficare centralizată - SC CET 2010 Re

ărâre privind garantarea
de către Consiliul Local al Municipiului Re

ătre furnizorul de gaz, ini

ă în
jurul orei 17.00 a aceleia

ăria Municipiului Re ă în continuarea
alocării de sume de la bugetul de stat pentru plata gazului
natural. În acest context, administra ă locală a
întreprins demersuri la institu

ărâre de
Guvern privind ob ării pentru sus

ă.

Primăria Municipiului Re
ă Socială”, anun ă că, în perioada 3 -

20 martie 2014, pensionarii din municipiul Re
ă

ălătorie.
Persoanele care locuiesc în cartierele Lunca Bârzavei

(Govândari), Câlnic,
ărul 1 (Microraion IV,

cartier Lunca Bârzavei), lângă Serviciul Public “Direc
ă în

zona Triaj

ă Socială”, situat pe strada Libertă
ă veche).

Persoanele vârstnice au obliga

ă legitima
ă după

cum urmează
3 11 martie 2014:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
12 - 20 martie 2014: M, N, O, P, R, S,

ă loca
ătorul

de luni până joi între orele 8-16 ă la ora
13.30, în spa

ă joi între orele 8-16 ă la ora
13.30, la sediul Direc ă Socială, situat pe
strada Libertă

ă din reprezentan ăriei
ă de

primarul Mihai Stepanescu, s-a aflat miercuri, 19 februarie
2014, la Kikinda, Republica Serbia, cu ocazia lansării
proiectului „Flood Prevention - For Better Life Quality”
(“Prevenirea inunda ă a
vie ă, lider
de proiect, în parteneriat cu ora

ă România -
Republica Serbia.

Ac ă ăria ora

ă
îmbunătă ă ă

ării, prin cre
ă ătire în Re

ă
ă.

ăria Municipiului Re
ă pentru Reciclare RoRec organizează sâmbătă, 1

martie 2014, o campanie de colectare de la domiciliu a
de

ălat rufe, uscătoare de haine,
ma ălat vase, ma ătit, sobe electrice, plite
electrice, cuptoare cu microunde, aparate electrice de
încălzit, radiatoare electrice, alte aparate de uz casnic de
mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor, a scaunelor

ă ă
ălcat, aparate de prăjit

pâine, friteuze, ma ăcinat cafea, filtre de cafea,
cu ărul, uscătoare de păr,
periu

ă, ceasuri de ătoare,
ceasuri de mână, cântare;

Echipamente informatice ă

ă, mouse, monitor
ă), calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală,

mouse, monitor ă), calculatoare mici portabile
(calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil-
notebook), calculatoare electronice, imprimante,
fotocopiatoare, ma

ără fir, telefoane celulare, robo

ăurit;
Jucării: trenuri electrice sau ma ă în

miniatură, console portabile de jocuri video, jocuri video.
Persoanele, care doresc să predea de

ă
sâmbătă inclusiv, între orele 09.00-15.00, următoarele
numere de telefon

RoRec - 0737 443 934, 0751 302 119;
Primăria Municipiului Reşiţa - 0255 210 258; 0255 211

692, interior 173.
Pentru frigidere, combine şi vitrine frigorifice vor fi

oferite 4 cupoane valorice a câte 10 lei fiecare. Pentru
maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de
aer condiţionat vor fi atribuite 2 cupoane în valoare de 10
lei fiecare. Bonurile vor fi acordate numai aparaturii
complete şi vor putea fi utilizate în orice magazin în care
funcţionează acest sistem. Pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu
din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la numărul de
telefon: 0255 210 258 sau prin e-mail la adresa:
mediu@primariaresita.ro

şi

şi toate
celelalte institu şi

şura în perioada 1 martie 2014-15 aprilie 2014.
În cadrul acestei ac

şi a rigolelor
stradale din perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu alt

şi vopsirea b
şi

şi

şi
şi

şi o copie dup

şi

şi

şi aprobat în şedin

şi zile.
Prim şi

şi la parlamentarii
din Reşi

şi

şi
şi cu o pensie care nu dep şeşte 800 de lei,

precum şi cei peste 70 de ani, pot ridica tichetele gratuite
de c

şi Taxe Locale”. Pensionarii care domiciliaz
şi în cartierele Lunca Pomostului, Centru Civic,

Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea, Cuptoare, Secu şi
Doman pot ridica tichetele de la sediul Serviciului Public
“Direc

şt

şi copie xerox),
cuponul de pensie aferent lunii februarie 2014 (original şi
copie xerox) şi poze tip buletin actualizate (pentru
persoanele care nu posed

Ş, T,

şeelor din cele dou

şi vineri pân

şi vineri pân

şi
Consiliului Local al Municipiului Reşi

şi
şul Kikinda, în cadrul

Programului IPA de Cooperare Transfrontalier

şurat la Prim şului Kikinda în
prezen şi a reprezentan

şi
regiunea Dun şterea nivelului de gestionare a
situa şi de preg şi şi Kikinda,
precum şi creşterea capacit şi umane în
domeniul situa

şi

şeurilor provenite de la echipamente electrice şi
electronice (DEEE).

În categoria echipamentelor electrice şi electronice
(DEEE) sunt incluse deşeurile provenite de la

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere,
congelatoare, maşini de sp

şini de sp şini de g

şi a fotoliilor, ventilatoare electrice,
aparate de aer condi

şini de m

şi
alte aparate de îngrijire corporal ştept

şi de telecomunica

şi
tastatur

şi tastatur

şini de scris electrice şi electronice,
calculatoare de buzunar şi de birou, faxuri, telexuri,
telefoane, telefoane f

şi electronice: maşini de g
şini de curs

şeuri provenite
de la echipamente electrice şi electronice, pot apela pân

ţa îi invit ţi cet ţenii,
agenţii economici, societ ţile comerciale, unit ţile de
înv ţ ţiile de proprietari/locatari

ţii de pe raza municipiului Re ţa s
ţiunea „Cur ţenia de prim

ţiuni se vor lua m
ţarea spaţiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor

ţie precum
ţa face câteva recomand :

ţe Re ţa SRL a achiziţionat 85 de mese pentru
Piaţa de vechituri. Licitaţia pentru închirierea unei mese va
avea loc în data de 4 martie 2014, ora 11.00, în locaţia
amintit

ţe Re ţa SRL, str. Horea nr.1 (Piaţa
agroalimentar ţa Sud). Aceasta va fi însoţit

ţii facturilor aferente
consumului de gaz, în data de 25 februarie 2014 furnizorul
a sistat livrarea c

ţa SRL.
Ca urmare a proiectului de hot

ţa a sumelor
alocate c ţiat de primarul Mihai
Stepanescu ţa Consiliului Local din data
de 25 februarie 2014, furnizarea gazului a fost reluat

ţa sper

ţia public
ţiile statului

ţa în vederea iniţierii unui proiect de hot
ţinerea finanţ ţinerea

serviciului de termoficare centralizat

ţa, prin Serviciul Public
“Direcţia de Asistenţ ţ

ţa cu vârsta
sub 70 de ani

Ţerova, Moniom se pot prezenta în
spaţiul situat pe aleea Domogled num

ţia
Impozite

ţia de Asistenţ ţii
numerele 18-22 (fosta Po

ţia de a se prezenta
personal cu actul de identitate (original

ţie).
Ridicarea tichetelor se face în ordine alfabetic

-
Ţ, U, V, W, X,

Y, Z.
Programul de lucru al ghi ţii

este urm

ţiul situat pe aleea Domogled nr. 1.
de luni pân

ţiei de Asistenţ
ţii nr. 18-22.

O delegaţie format ţi ai Prim
ţa, condus

ţiilor - Pentru o calitate mai bun
ţii”).Acesta este derulat de administraţia re ţean

ţiunea s-a desf
ţa primarului Pavle Markov ţilor

Consiliului Local.
Obiectivul general al proiectului îl reprezint

ţirea calit ţii vieţii în regiunea transfrontalier

ţiilor de urgenţ ţa
ţilor tehnice

ţiilor de urgenţ

ţa în colaborare cu Asociaţia
Român

ţionat;
Echipamente de larg consum: aparate de radio, televi-

zoare, camere video, aparate video, amplificatoare audio;
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare,

aparate de cur ţat covoare, alte aparate de cur ţat,
aparate de cusut, tricotat, fiare de c

ţite electrice, aparate de tuns p
ţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj

ţii: unit ţi
centrale, minicalculatoare, imprimante, calculatoare
personale (inclusiv unitate central

ţi
telefonici, baterii de orice dimensiuni;

Unelte electrice
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:

:

Prim
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ăria Municipiului Re ă că cea de-a
doua licita ă pentru vânzarea padocului situat în
Re

ăriei Municipiului Re
ă

la prima licita

ăm că în ă de Consiliu Local din
data de 26 noiembrie 2013 a fost aprobat proiectul de
hotărâre privind vânzarea prin licita ă a imobilului
“Padoc pentru câini” (clădiri+teren aferent) în suprafa ă de
2118 mp, care nu se mai află în exploatare.

Caietul de sarcini

ă înscrierii la licita ă la data de 12 martie
2014, ora 14, la Registratura “Direc

ă obiectivul “Teatrul de
vară”, Primăria Municipiului Re

ă etape:
vânzarea celor 12 stâlpi, respectiv 9 stâlpi monta

ă
ă o evaluare prealabilă;

vânzarea clădirii ă de 3300
de mp.

Precizăm că au fost demarate procedurile de evaluare
a obiectivului, urmând a fi ini ărâre de
Consiliu Local privind aprobarea vânzării.

Imobilul “Teatrul de vară”, situat în Re
ă de 3300 de mp au fost

preluate, prin HCL nr. 117/23.04.2013, de la Universitatea
Eftimie Murgu din Re

şi

şi
şi

şedin

şi toate documentele licita

şi Privat al Municipiului Reşi

şi Privat al Municipiului Reşi

şi a stadiului în care se afl
şi

şi 3 stâlpi depozita şi afla

şi a terenului în suprafa

şi
şi terenul în suprafa

şi

ţa informeaz
ţie public

ţa, str. Minda nr. 28, va avea loc în data de 13 martie
2014, de la ora 14, la sediul Prim ţa,
corp I, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, având în vedere c

ţie, din data de 30 ianuarie 2014, nu s-a
prezentat niciun ofertant.

Preciz ţa ordinar

ţie public
ţ

ţiei sunt
puse la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, la sediul
Serviciului Public - “Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public ţa”, str.
Petru Maior nr. 2, Bloc 800, etaj I.

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de 112.330 de
lei+TVA, conform raportului de evaluare.

Ofertanţii interesaţi vor depune documentaţia
necesar ţie pân

ţiei pentru Adminis-
trarea Domeniului Public ţa”.

Din cauza lipsei de fonduri pentru continuarea
proiectului

ţa propune vânzarea
acestuia în dou

ţi în
perimetrul Teatrului de var ţi ţi în
custodia SC CROSI SA, dup

ţ

ţiat un proiect de hot

ţa, str. Petru
Maior, ţ

ţa.

1.

2.

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Acţiune culturală - Bal de Făşang
V

şi ş-Severin, la cantina
Colegiului Tehnic ŞtefanAnghel din Reşi

ştim s
şi bun şi c

şi necesare
pentru ca oamenii s şa vom
reuşi s şi”. Mul

ş-Severin, Direc
ş-Severin, Prim şi Ştefan

Anghel” din Reşi şit

ă rog să mă crede ăr, am petrecut o seară
minunată în data de 23.02. 2014, la ac ă de Asocia

ă
ă ă noi ă convie

ă în ă nu contează na
ă de semenul tău, că „dreptul tău încetează atunci când

începe dreptul celuilalt. Astfel de ac
ă se relaxeze, să se cunoască mai bine. A

ă devenim mai buni mai „frumo ă cale
Consiliului Jude ă
Cara ăriei Municipiului Re

ă ac ă.

ţi, este purul adev
ţiunea organizat ţia

Platanus Re ţa, în colaborare cu UDMR Cara
ţa.Au fost prezenţi cet ţeni de

diverse naţionalit ţi care au demonstrat c ţuim în
pace ţelegere ţionalitatea ci doar
respectul faţ

ţiuni sunt benefice

ţumesc pe aceast
ţean Cara ţiei Judeţene pentru Cultur

ţa, Colegiului Tehnic „
ţa, ce au sprijinit aceast ţiune reu

Cu mulţumiri şi respect cetăţeanul Nicolae H.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de burse

ă ământul preuniversitar de stat
aferentă anului

ărâre privind acordarea unor
drepturi, în scopul facilitării participării personalului
voluntar, în spiritul solidarită

ă

ă“ al Municipiului
Re

ărâre privind avizarea favorabilă
a schimbării denumirii Bibliotecii Jude

ă „Paul
Iorgovici“ Cara

ărâre privind constituirea
comisiei de analiză a documentelor

ă a terenurilor.
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 274 din data de 24.08.2011,
privind aprobarea concesionării fără licita

ă de 329 mp, situat în Re

ă cu
anexă gospodărească, str. Lalelelor, către doamna
Frunzăverde Doina ăverde Sorin.

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu
referitor la acordarea scutirii de la plata impozitului
pe clădiri contribuabililor persoane fizice care
domiciliază în imobilul - bloc de locuin

ărâre privind constituirea
comisiei pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuin ă, republicată, cu
modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind atribuirea/însu
ă

ăturat, spălat, stropire, între ăilor publice

ătre S.C.
SUPERCOM S.A.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 28
al Caietului de sarcini pentru activitatea de distribu

ărâre privind aprobarea
numărului de asisten ărului de
indemniza

ărâre privind aprobarea
Regulamentului - cadru de închiriere a spa

ă
ă ământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial

- administrativă a Municipiului Re
ărâre privind aprobarea

demolării imobilului clădire, Pavilionul 2, din
domeniul privat al Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
modificării Statului de func

ă din subordinea Consiliului
Local.

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor
măsuri necesare pentru buna gospodărire a
Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
planului de ac ări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2014.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ărâre privind încetarea de drept
a mandatului de consilier local.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.
nr. 221/26.07.2011 privind majorarea aportului în
numerar al Consiliului Local al Municipiului Re

ăririi capitalului social al S.C. PIE
ă.

Proiect de hotărâre privind majorarea aportului
în numerar al Consiliului Local al municipiului Re

ăririi capitalului social al S.C. Pie
ă.

Proiect de hotărâre privind împuternicirea
Primarului Municipiului Re

ă Locală, în scopul
respectării prevederilor art. 10 din contractul de
vânzare-cumpărare a gazelor naturale nr.
55/13.09.2012.

Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
Acordului de colaborare între Consiliul Local al
municipiului Re

ă de Kempo.
Proiect de hotărâre privind contractul de

închiriere dintre Clubul Sportiv Gloria Re

ărâre privind vânzarea directă a
terenului în suprafa ă 22.315 mp, situat în Re

ătre S.C.
Mayr Transport S.R.L.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei
nr. 15 la Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din
17.12.2013 privind stabilirea taxelor speciale pentru
anul fiscal 2014.

Proiect de hotărâre privind darea în folosin ă
gratuită către Funda

ăminul 2 parter aflate în
perimetrul Colegiului Tehnic Re

ă în C.F. nr. 31450 Re

ărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind condi

ă accesul pe proprietatea publică sau
privată a municipiului Re ării,
între ării re

ă necesare sus
ă a elementelor de infrastructură,

precum ăsurile privind construirea de re

ărâre privind modificarea

ă ă comer

ărâre privind completarea HCL
nr. 239 din 27 noiembrie 2012.

Proiect de hotărâre privind modificarea

ării
tarifelor.

Informarea nr. 3673/25.02.2014 a Serviciului
Public - „Direc

ă

ărâre introduse în
regim de urgen ă la

ă au fost aprobate în

şi a cuantumului unei burse
pentru elevii din înv

şcolar 2013-2014 de pe raza
Municipiului Reşi

şi

şi
ş-Severin.

Proiect de hot
şi eliberarea

adeverin şi categoria de
folosin

şi
şi

şi so

şi
ş-Severin.

Proiect de hot

şi complet

şirea
Contractului de delegare a gestiunii activit

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

şi a
Anexei nr. 3 la Caietul de sarcini pentru activitatea de
furnizare a energiei termice apar

şi a num

şi terenurilor din unit

şi

şi
şi
şi valoare de 24,18 lei.

Proiect de hot

Şcolar Reşi

şi

şi lucr

şi
ştea Pavel.

Diverse.

Proiect de hot

şi

ŞI

şi
şi

şi
şi a Direc

şi Administra

şi

şi şi Municipiul Reşi
şi Federa

şi şi
Asocia şi

şi
ş-Severin c

şi
şi

şi
şi

şi

şi m

şi
completarea Capitolului IV -

din Anexa nr. 1 la HCL
32/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru
eliberarea abonamentului/contractului pentru
închirierea terenurilor din Municipiul Reşi

şoar

şi
completarea Anexei 5 punctul 7 lit. c) din H.C.L. nr.
343/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2014, în sensul micşor

şi Privat al Municipiului Reşi
şcolare de pe

teritoriul administrativ al Municipiului Reşi

şedin
şi introdus ca prim punct pe ordinea de zi.

Toate celelalte puncte introduse în regim de
urgen şedin

ţ

ţa.

Proiect de hot

ţii civice, la acţiunile
organizate de autorit ţile administraţiei publice
locale, în cadrul Serviciului Public - „Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţa.
Proiect de hot

ţene „Paul
Iorgovici“ Re ţa în Biblioteca Judeţean

ţei privind destinaţia
ţ

ţie a
terenului în suprafaţ ţa C.F.
nr. 35536 Re ţa, nr. top R 201/k/2/1/b, nr. cad
35536, pentru extindere construcţie existent

ţul Frunz

ţe situat
administrativ în Re ţa, str. G.A Petculescu, bl.15,
judeţul Cara

ţe proprietate personal

ţilor de
m ţinere a c

ţa c

ţie
a energiei termice, Anexei nr. 2 la Caietul de sarcini
pentru activitatea de transport a energiei termice

ţinând anexei 2 M a
H.C.L. nr. 285/2013.

Proiect de hot
ţi personali

ţii lunare acordate persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2014.

Proiect de hot
ţiilor

disponibile excedentare ţile de
înv ţ

ţa.
Proiect de hot

ţa, situat
administrativ în Re ţa, str. Oituzului nr. 25, având nr.
de inventar 00441

ţii al Instituţiei publice
„Clubul Sportiv Municipal ţa”, cu
personalitate juridic

ţa.
Proiect de hot

ţiuni

ţean de onoare” al Municipiului Re ţa
domnului Fi

ţa în
scopul m ŢE
RE ŢAS.R.L. în insolvenţ

ţa
în scopul m ţe Re ţa
S.R.L. în insolvenţ

ţa, a Direcţiei Buget,
Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane ţiei
Juridice ţie Public

ţa pe anul 2014.
Proiect de hot

ţa ţa pe de o parte
ţia Român

ţa
ţia Fotbal Club Municipal Re ţa 2012.

Proiect de hot
ţ ţa, B-

dul Republicii, nr. 29, jud. Cara

ţ
ţia Humanitas Pro Deo - Filiala

Re ţa a unor spaţii din C
ţa, situate

administrativ în Re ţa, B-dul A.I.Cuza nr. 39,
înscris ţa, nr. cad. 3873, nr.
top. R200/3/52/c/8/1.

Proiect de hot
ţiile în care se

realizeaz
ţa în vederea instal

ţinerii, înlocuirii sau mut ţelelor de
comunicaţii electronice sau a elementelor de
infrastructur ţinerii acestora, modul
de utilizare partajat

ţele de
comunicaţii electronice.

Proiect de hot

ţa pe care
se desf ţ stradal ambulant, prin
introducerea unui nou articol, respectiv art. 14^1.

Proiect de hot

ţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa“ privind
inventarierea patrimoniului unit ţilor

ţa.

Punctul 1 din proiectele de hot
ţ ţa Consiliului Local a fost

retras

ţ ţa Consiliului Local
cu majoritate de voturi.

(aprobat) La punctul 1 din
ordinea de zi devenit punctul doi prin introducerea în
ordinea de zi a punctului 1 din proiectele introduse în
regim de urgenţ

ţei, a
propus membrii comisiei pentru punerea în aplicare
a Legii 15/2003 privind construirea de c

ţe proprietate personal

ţei,
Mihai Stepanescu, vine cu un amendament prin care
propune ca Direcţia de Administrare a Patrimoniului
s ţeze, în termen legal, persoanele care
locuiesc în imobilul care va fi demolat

ţii de locuit. Proiectul a fost aprobat
împreun

ţei.

ţie posibilitatea identific ţe
sociale. astfel c

ţa PN 15 de pe Vl

ţelegere,
primarul Mihai Stepanescu a propus o deplasare în
teren a comisiei pentru a putea prezenta, în
urm ţ

ă, primarul Mihai Stepanescu a venit
cu un amendament ca bursele să fie acordate pe
perioada 2014-2015. Proiectul a primit aviz favorabil
din partea Consiliului.

ătre tineri a
unor locuin ă. Proiectul a
primit avizul favorabil.

ă în
ă li se

atribuie alte spa
ă cu amendamentul propus de primarul

Re

ării unor locuin
ă s-a propus mutarea pre

ădini ădeasa, unde există
patru apartamente, în incinta

ătoarea ă, un material cu puncte de
vedere.

2.

3.

10.

11.

12.

15.

ţ

6.

8.

11.

12.

13.

Preciz

4.

7.

13.

17.

Proiecte introduse în regim de urgen

1.

retras

La
punctul 7 pe ordinea de zi, viceprimarul Re

La punctul 12 din ordinea de zi primarul Re

5.

6.

8.

9.

14.

16.

ă

2.

3.

4.

5.

7.

9.

10.

14.

15.

ări:

şi

şi

ştiin
şi s

şi

La punctul Diverse s-a adus în
discu

şcolarilor
din gr

Şcolii nr. 12. Deoarece
membrii Consiliului Local nu au ajuns la o în

şedin

Reguli de eliberare
abonament/contract de închiriere şi amplasare a
structurilor de vânzare

(aprobat)

(aprobat)

( )

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

( )

(aprobat)

(aprobat)

( )

(aprobat)

(aprobat)

retras

retras

�
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Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 25 februarie 2014

Instituţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judeţul Cara

ţile de salubrizare desf
ţile urbane.Amenajarea punctelor de colectare.

Informare privind colectarea de ţului Cara

ţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Cara

ţului Cara

ţului Cara

ţiei în domeniul relaţiilor de munc
ţiunile desf

ţei Comisiei de Dialog
Social a Judeţului Cara

ş-Severin a organizat miercuri,
26 februarie a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala de protocol,
urm

şedin
ş-Severin, cu începere de la ora

10,00, având urm
şurate în

localit
şeurilor la nivelul jude ş-

Severin.
Diverse.

şedin ş-Severin, cu
începere de la ora 12,00, având urm

ş-Severin în anul 2013.
Informare privind m

ş-Severin pentru identificarea şi
combaterea cazurilor de munc şi a
respect

şurate în anul 2013 pentru
combaterea evaziunii fiscale.

Diverse:
Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedin

ş-Severin din data de 29.01.2014.

ătoarele:

ătoarea tematică:
Informare cu privire la activită ă
ă

ătoarea tematică:
Informare privind activitatea Comisiei de Dialog Social a

Jude
ăsurile întreprinse de Inspectoratul Teritorial

de Muncă al Jude
ă fără forme legale de angajare

ării legisla ă, în anul 2013.
Informare privind ac ă

�

�

�

1.

1.

3.

2.

3.

2.

4.

Biroul de presă

Prefectu Cara
ză

ra
ne informea

ş-Severin

Debitoarea: S.C. Orto-Fruct S.R.L., cu sediul social în municipiul
Caransebeş, str. Liliacului, bl. 2, sc. A, ap. 17, jud. Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/360/2007, num

şoara, Aleea Ionel Perlea
nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 04.04.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 10.04.2014, ora 12,30 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
305/115/2014, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 24.03.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

22.04.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 08.05.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoac ţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
10.04.2014, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ăr
de înregistrare fiscală 21561332, prin lichidator

, cu sediul în Timi
ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă Adunarea Generală a Asocia

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

S.C.P. MIRIANA
MIRCOV RELICONS S.P.R.L

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ

S.C. RAZESUL PROD S.R.L. societatea în insolventa, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzare prin licita ă
cu strigare la cel mai bun pre

ătoarelor bunuri mobile: gater evaluat la 4900
EURO, post transformare - evaluat la 3400 EURO, circularul cu
val ă evaluată la
1000 EURO, strung normal evaluat la 1500 EURO, instala

ă debitat bu

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

ă.
Informa

ţie public
ţ oferit (dar nu mai puţin de 20% din valoarea

de evaluare) a urm

ţuri KME evaluat la 3000 EURO, pendula hidraulic
ţie

hidraulic
ţie 100 EURO

Taxa participare 100 EURO/bun

ţia va avea loc în data de 07.03.2014, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

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

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

şteni evaluat 21300 EURO.
Pasul de licita

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

În caz de neadjudecare licita
şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

Taxa de participare la licitaţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului sau în

contul SC RAZESUL PROD SRL deschis la Raiffeisen Bank
Timi

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

şoara sub nr. RO87 RZBR 0000 0600 1292 4756.

�

� �

�

� �
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Ordinul Ministerului Dezvolt
ţiei Publice nr. 3782/2013 pentru modificarea

art. 16 din anexa la Ordinul ministrului dezvolt
ţelor nr. 287/2008 privind aprobarea

Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regional

ţional regional 2007-2013
(M.O. nr. 22 din 13.01.2014)

Ordinul Ministerului Dezvolt
ţiei Publice nr. 3783/2013 pentru modificarea art. 19 din

anexa la Ordinul ministrului dezvolt
ţelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de

ajutor de stat pentru dezvoltarea regional
ţiilor în turism din cadrul Programului operaţional

regional 2007-2013 (M.O. nr. 22 din 13.01.2014)
Ordinul Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia

Consumatorilor nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului
pre ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor
pe care trebuie s

ţie pe teritoriul
României (M.O. nr. 28 din 14.01.2014)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5734/2013
privind cadrul general de organizare

ţ

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5641/2013
pt modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale

ţ
ţific

ţ
ţiei na

ţionale ţ
ţific

ţiei
naţionale ţ

ţific

ării Regionale

ării, lucrărilor
publice

ă prin
crearea

ării Regionale

ării, lucrărilor publice

ă prin sprijinirea
investi

ă

ă

ă le îndeplinească operatorii economici
care comercializează produse de panifica

ă
ă, de

master

ă ământ superior, cerceta
re ă ă nr. 3.894/2013
privind repartizarea cifrei de

ă în vederea admiterii la studii în anul
universitar 2013-2014, Ordinului ministrului educa

ă ământ superior,
cercetare ă ă nr. 3.895/
2013 privind repartizarea cifrei de

ă ământ
superior, cercetare ă ă nr.
4.184/2013 privind repartizarea cifrei de

şi
Administra

şi locuin

şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor
din cadrul Programului opera

şi Adminis
tra

şi
locuin

şedintelui Autorit

şi desf şurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licen

şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
(M.O. nr. 28 din 14.01.2014)

şi
al ministrului delegat pentru înv

ştiin şi dezvoltare tehnologic
şcolarizare pentru studii

universitare de licen

şi al ministrului delegat pentru înv
ştiin şi dezvoltare tehnologic

şcolarizare pentru studii
universitare de master în vederea admiterii la studii în anul
universitar 2013-2014 şi Ordinului ministrului educa

şi al ministrului delegat pentru înv
ştiin şi dezvoltare tehnologic

şcolarizare pentru
studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii
în anul universitar 2013-2014 (M.O. nr. 28 din 14.01.2014)

-

.
-

-

� Autoritatea Naţional
ţa Alimentelor - Norma privind identificarea

ă Sanitară Veterinară

ăpân din 07.01.2014 (M.O. nr. 31
din 15.01.2014)

şi pt
Siguran şi
înregistrarea câinilor cu st

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

Persoanele care au plătit , introdusă în
februarie 2012, vor primi banii înapoi, după ce Curtea
de Justi ă această taxă
este neeuropeană. uvernul analizează modalitatea

ă

taxa auto

ţie a Uniunii Europene a decis c
G

ţiunii, în funcţie de
restricţiile ţile bugetare.

şi
durata de efectuare a opera

şi posibilit

Învă ământul profesional specialţ va
avea o durată de studiu de patru ani, mai
mare decât cea a învă ământului profesional
de masă, de trei ani, prevede un proiect de
plan cadru publicat pe site-ul Ministerului
Educa

ţ

ţiei Naţionale.

Ministerul Educaţiei intenţioneaz
astfel încât s ţia cadrelor

didactice de manifest ţii în care cadrele
didactice s

ţ
ţie de gravitatea faptelor.

ă să modifice
ă fie asigurată protec

ări violente. În situa
ăvâr ăsuri ferme,

care să permită fie excluderea definitivă din învă ământ, fie
posibilitatea de revenire în func

Legea
educaţiei,

şesc un abuz, ministrul propune m

�

�

�

�

�

DMR a luat decizia unei
colabor

S
ţie de 80% investiţiile române U

tatul român va garanta în
propor ă la un miliard de lei în acest an

ări cu Partidul Civic Maghiar, atât în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, cât ă de timp care va depă
şti în Republica Moldova, un plafon care se poate extinde pân

şi pe o perioad şi acest moment

D ţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de c ţia celor pentru care este obligatorie
auditarea, precizeaz ţelor Publice M

ţinutului scrisorii de informare privind înc ţie care afecteaz ţ

eclara
inisterul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere public

ătre un consultant fiscal, cu excep
ă un comunicat al Ministerului Finan ă proiectul de Ordin pentru

stabilirea formei ălcarea normelor de circula ă siguran ă rutierăşi con

Cele peste 500.000 de IMM-uri înregistrate în România au la
dispozi

ă
ă

ă eligibilă de 4.229.554,34 lei cu TVA (2.820.839,87
lei - valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvol
tare Regională; 590.091,05 lei - valoare eligibilă nerambursabilă din
bugetul na ă
din Computas IT Romania (parte a companiei norvegiene Computas
AS), Power Net Consulting

ă de acces
securizată pentru IMM-uri la o gama largă de informa

ării
interoperabilită

ă de Administrare Fiscală, Ministerul Finan

ă a României, Ministerul
Administra

ă.
Înainte de lansarea în mediul online, portalul a trecut toate testele

de securitate ăr de 296.000 conturi de utilizator.
Accesul IMM-urilor

ă înrolarea în portal cu user ă.
Portalul cuprinde 31 de aplica

ă

ă
ării serviciilor publice

ă în urma unei analize
desfă

ă în urma desfă ării unor consultări cu institu

ăspuns
pozitiv apelului Ministerului pentru Societatea Informa ă de a
propune

ă

ă a unui site propriu, serviciu GIS
pentru ob

ă a
unor fluxuri de documente în cadrul unui IMM, abonarea la serviciile
SEAP pe bază de coduri CPV, registrul de casă, calculatorul taxe
servicii, cererile de rambursare online pentru OIPSI.

O parte din cele 31 de aplica

ării de rapoarte

ăm: verificare nume firmă, calendar de evenimente
relevante pentru IMM-uri, verificare insolven

ă status persoane
cu dizabilită ă pentru operatori de mesagerie.

ă aplica
ă î

ătre OIPSI. IMM-urile vor introduce datele
primare

ă din experien ă acum, s-a constat că multe erau
gre ăcute implicând
deplasări repetate ale beneficiarilor la sediul OIPSI.

- Serviciu de verificare a disponibilită
ă ătre site-ul ONRC pentru finalizarea

tranzac
ă dispo

nibilitatea numelor de firmă. De asemenea, datorită unui algoritm mult
mai rafinat fa ă de orice alt sistem existent în prezent, se ob

ă similitudinea cu alte nume de firme sau mărci.

ătre care s-a deschis procedura de insolven ă/au cerut fali
mentul/sunt declarate inactive. Aceasta aplica ă
cu bazele de date ale Agen ă

ă în primul rând institu
ări încruci

ă codurile
CPV. Prin această aplica ări orice licita

ă
automat toate modificările din sistem referitoare la stadiul licita

ă aplica ă
împreună cuAgen ă a României.

- Serviciu prin
care institu

ă în prezent, în sistem s-au înscris Raiffeisen
Bank

ă în mod
securizat ă institu

ă ă cu
bazele de date ale MinisteruluiAfacerilor Interne (MAI) ă
cu bazele de date ale Ministerului Muncii, Familiei, Protec

ă aplica ă
îndeosebi Ministerului Muncii, Familiei

ă ă CNP-urile persoanelor cu dizabilită
ătre care acesta din urmă trebuie sa efectueze

plă

ă o
centralizare a informa

ă

- Serviciu de
informare electronică a IMM-urilor la sosirea unui obiect de mesagerie,
în func ă este
operatorul care s-a înscris până în prezent în sistem. Alte servicii
dezvoltate în parteneriat cu Po ă sunt gestiunea
colaborativă adrese utile, nomenclatorul stradal unic/coduri po

ţie un portal cu 31 de aplicaţii dedicate, pe care îl pot accesa la
adresa http://imm.msinf.ro/. Proiectul intitulat „Dezvoltarea interope
rabilit ţii bazelor de date destinate IMM-urilor” a demarat în luna martie
2013 sub coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţional

ţional). Proiectul a fost implementat de asocierea format

ţii
ţiilor publi

ce. Astfel, proiectul se înscrie in seria proiectelor ţiativelor lansate
de Ministerul pentru Societatea Informaţionala in vederea asigur

ţii sistemelor informatice ale administraţiei publice.
Partenerii proiectului care au sprijinit realizarea aplicaţiilor

disponibile în portal sunt: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,
Agenţia Naţional ţelor
Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţia pentru Agenda Digital
ţiei ţia pentru Implementarea

Proiectelor

ţine un num
ţiilor publice în sistem se va face

securizat dup
ţii destinate IMM-urilor

ţiei publice, grupate în 3 categorii, în funcţie de domeniul de interes
-Aplicaţii

ţii specifice IMM-urilor: aplicaţii de ofertare,
aplicaţii financiare, de lucru colaborativ, managementul de documente

- Aplicaţii pentru autorit ţile
locale

ţii de raportare, acces
rapid ţii pentru aparatul de stat

Lista celor 31 de aplicaţii a fost stabilit

ţiile
publice implicate în procesul de înfiinţare, funcţionare

ţional
ţii pentru acest portal.

Dintre funcţionalit ţi de tip Business to Business oferite în mod
gratuit IMM-urilor amintim lucrul colaborativ pe documente,
posibilitatea de realizare automat

ţinerea de rapoarte, catalogul

ţii disponibile pe portal sunt destinate
partenerilor proiectului (subsisteme informatice de interoperabilitate
„Government to Government”

ţiile din cadrul aces
tor secţiuni menţion

ţi/falimentari/inactivi,
centralizare surse de finanţare

ţinere online de rapoarte necesare politicilor ministeriale pe baza
indicatorilor bilanţieri semestriali, validare periodic

ţi, avizare electronic

- Aceast ţie
permite utilizatorilor IMM-uri s

ţare din fonduri europene

ţa de pân

ţii nu
melor de firm ţionarea c

ţiei (rezervare nume, etc.). Prin acest serviciu bazat pe inter
operabilitatea cu bazele de date ale ONRC, poate fi verificat

ţ ţine un scor
de potrivire care indic

- Serviciu de verificare
a firmelor c ţ

ţie se interconecteaz
ţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiilor publice (întrucât permite
efectuarea de verific ţii precum
Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor

ţii precum
ANAF

ţiuni se pune la dispoziţia utilizatorilor o secţiune
privind anunţurile de licitaţii existente pe SEAP, filtrate dup

ţie se poate urm ţie din Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice pe baza codului CPV. SEAP notific

ţiei
aferente codului CPV introdus. Aceast ţie a fost dezvoltat

ţia pentruAgenda Digital

ţiile bancare ţa programelor

- Aplicaţia ofer
ţ ţiilor publice, conform

protocoalelor instituţionale, pentru validarea anumitor informaţii, cum
ar fi statutul persoanelor cu dizabilit ţi. Aplicaţia este integrat

ţiei Sociale
ţie, util

ţiei Sociale, MAI
verific ţi aflate în baza
de date a MMFPS c

ţi.

ţiilor privind programele gestionate de Agenţiei
pentru Implementarea Proiectelor

ţile oferite prin aceste programe. Astfel, orice IMM
înrolat are la dispoziţie lista proiectelor ţare
oferite deAIPPMM.

ţie de furnizorul la care acesta este abonat. Po

ţii.
Proiectul este cofinanţat din FONDUL EUROPEAN DE

DEZVOLTARE REGIONALĂ prin Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3
„Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
public”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 2 „Implementarea
de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor
informatice”.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

şi
are o valoare total

şi Evolva Trend Consultant.
Proiectul a fost lansat cu scopul de a asigura o poart

şi servicii
publice online şi de a interconecta bazele de date ale institu

şi ini

şi Persoanelor
Vârstnice, Agen

şi Internelor, AIPPIMM - Agen
şi Programelor pentru IMM-uri şi Poşta Român

şi poate sus
şi al administra

şi parol
şi adminis

tra
şi instrumente puternice de

lucru dedicate activit

şi centrale cu scopul livr şi de informare
pentru utilizatorii IMM-uri prin intermediul mijloacelor electronice în
mod organizat

- Aplica
şi structurat la informa

şurate în cadrul primelor trei luni de implementare a proiectului.
Lista a fost definit şur

şi închidere al
unui IMM, pe baza nevoilor acestora, care au implementat platforme şi
portaluri de informare şi servicii destinate IMM-urilor şi care au r

şi a colabora pentru realizarea de aplica

şabloane de documente
precompletabile pe baza profilului firmei, implementarea simplificat

şi „Governement to Business”), în
vederea realiz şi sinteze pe baza datelor disponibile în
bazele de date destinate IMM-urilor. Printre aplica

şi programe gestionate de AIPPIMM,
ob

şi gestioneze electronic Cererile de

rambursare derulate prin proiectele cu finan
şi raportarea acestora c

şi li se vor genera automat cererile de rambursare completate,
pentru c

şite astfel încât trebuiau retrimise spre a fi ref

şi redirec

şi
ONRC fiind util

şate care sunt utile unor institu
şi Programelor pentru IMM-

uri reducând timpul pierdut în comunicarea cu alte institu
şi ONRC), dar şi IMM-urilor.

- Prin
intermediul acestei op

şi financiare îşi pot anun şi
ofertelor financiare dedicate IMM-urilor sau care sunt de interes pentru
activitatea acestora. Pân

şi CEC Bank.

şi controlat asisten

şi interoperabil
şi

Persoanelor Vârstnice (MMFPS). Prin aceast
şi Protec

şi valideaz

- Prin
intermediul Portalului interoperabilitate pentru IMM-uri se realizeaz

şi Programelor pentru IMM-uri
(AIPPMM ) şi facilit

şi programelor de finan

şta Român

şta Român
ştale,

catalogul de abonare la publica

:
�

�

�

Business to Business (B2B)

Government to Business (G2B)

Cereri de rambursare online pentru OIPSI

ţi/falimentari/ inactivi

ţi

Centralizator cu surse de finanţare

Avizare electronic

Government to Government (G2G)

Abonare la servicii SEAP pe baza codurilor CPV

Validare statut persoane cu dizabilit

şi programe

Iată câteva exemple dintre aplicaţiile dezvoltate:

Verificare nume firmă

Verificare insolven

Catalog produse financiare destinate IMM-urilor

ă

ă pentru operatori de mesagerie

21 februarie 2014 - Ministerului pentru Societatea Informaţională

Portalul IMM-urilor

| 27 Februarie - 5 Martie 2014 | PRISMA

Acte normative incluse
pe agenda }edin]ei
Guvernului României
din 26 februarie

Proiect de Lege pentru
modificarea Legii nr.363/2007
privind combaterea practicilor
incorecte ale comercianţilor în
relaţ ia cu consumator i i

ţia european
ţia consumatorilor

Actul normativ aprobat de
Guvern urm

ţia naţional

ţion
ţ iuni i de

„deformare substanţ ia l

ţial, obiectul publicit ţii;
Calificarea ca incorecte a

practicilor ca un consumator s
ţie sau s

şi
armonizarea reglement

şte transpunerea
corect

ărilor cu
legisla ă privind
protec

ăre
ă în legisla ă a

Directivei 2005/29/CE. Dintre
modificările aduse de actul
normativ, men ăm

Clar i f icarea no
ă a

comportamentului economic al
consumatorului”;

Cal i f icarea ca pract ică
incorectă a promovării unui
produs diferit de cel care a făcut,
ini ă

ă
ofere o contrapresta ă
suporte un cost pentru un premiu
sau beneficiu echivalent.

:
�

�

�

Majorarea, de la 1 iulie 2014,
a unor categorii de salarii din
administraţia public

ţilor.
Cele mai mari cre

prima
camer

ţa de urgenţ

ţiei. Documentul prevede
revenirea clasei a IX-a la liceu,
precum

ţ

ă locală, a
primit votul final al Camerei
Deputa

ă, cu 44,4 până la
50,1%. Pentru primarii

ă la 16,6%, pentru viceprimarii
de municipiu categoria II

ă la 7,2%, iar pentru
primarul general al municipiului
Bucure

ă sesizată, a aprobat
ordonan ă care
v izează modi f icarea Leg i i
educa

ă ământului obligatoriu de la 10
la 11 ani. O altă modificare vizează
acordarea reducerii de 50%
pentru transportul în comun

şteri salaria-
le, conform proiectului de lege
adoptat, vor fi înregistrate la
nivelul primarilor şi viceprimarilor
de comun

şi vicepri-
marii de oraş salariul va creşte cu
pân

şi pentru
primarii de municipiu categoria I şi
II cu pân

şti, cu 5,5%.

şi creşterea duratei
înv

şi
elevilor din şcolile profesionale.

Camera Deputaţilor,
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Consiliul de Securitate al ONU a aprobat în unanimitate o rezoluţie
privind accesul la ajutor umanitar în - prima dat

ţia spune c ţele guvernamentale cât
ţie trebuie s
ţar ţiuni - dar avertizeaz

ţile nu respect ţia.

Siria ă când a fost unit pe
această temă. Rezolu ă atât for

ă permită convoaielor de ajutor să ajungă la civili în
întreaga ă. Textul nu prevede sanc ă cu "măsuri
suplimentare", în cazul în care păr ă rezolu

şi cele
de opozi

Cancelarul german va lansa
un apel c

Angela Merkel
ătre Marea Britanie pentru a-i ignora pe

eurosceptici ămâne în inima UE, în cadrul
unui discurs pe care îl

ă 1986.

şi a r
ţine joi, 27 februarie, în faţa

camerelor reunite ale parlamentului de la Londra,
primul de dup

� �

�

�

�

� �

�

�

uvernul interimar egiptean a demisionat. arlamentul spaniol a adoptat o lege care va cere ca
toate partidele politice s

ea mai mare delega
iria a prezentat un nou plan de 100 de zile pentru eliminarea armelor sale chimice dup

iderul Partidului Democrat din Italia, Matteo Renzi, a fost învestit în func
omisia European Pre

G P
ţiile financiare publice ţioneaz ţiile Pre

C ţiei a guvernului german din istorie a c
S

L ţia de premier al ţ
C

ţ

Şeful executivului nu a dat nici un motiv clar pentru aceast
şi restric şedintele Statelor Unite a oferit "sprijin puternic" pentru drepturile omului ale

tibetanilor, în cadrul unei întâlniri cu liderul spiritual Dalai Lama
şuat s

şi Georgia au lansat negocierile pentru aderarea Georgiei la Comunitatea Energetic şedintele Statelor Unite, Barack Obama, i-a
spus omologului s şte un plan de urgen

ă decizie
ă facă tranzac ă dona

ălătorit în Israel pentru a cincea reuniune
anuală comună a cabinetelor german-israelian ă ce a e ă respecte un
termen limită, 5 februarie ării, fiind cel mai tânăr premier din istoria Italiei

ă ă Europeană
ău afgan, Hamid Karzai, că pregăte ă pentru retragerea trupelor americane, dacă pactul de securitate post-2014 rămâne

nesemnat� arcelona (Spania), Grenoble (FranB ţa) ţiei, sau iCapitalşi Groningen (Olanda) sunt cei trei finalişti pentru primul premiu Capitala europeană a Inova

Nava spa ă Rosettaţial

Ministrul de externe chinez s-a
aflat în vizită la Bagdad, prima a unui
înalt responsabil chinez începând din
anul 2003, când Irakul a fost invadat de
trupele unei coali

ătre SUA
ţii internaţionale

conduse de c

După ce au observat prima planetă care
orbitează o stea, alta decât Soarele nostru,
în 1992, astronomii au descoperit
aproximativ 1000 de "exoplanete"

ăsită în a ă locuibilă din
jurul stelei mamă, care ar permite existen

ă pe suprafa

ă
pentru a umple acest gol. Programată pen
tru lansare în 2024, PLATO a fost aleasă,
zilele trecute, de către Comitetul pentru
programul ă al Agen

ă de clasă medie în programul
agen ă 2015-25".

Un consor

ăuta acest "al doilea Pământ".
"Acest unic telescop spa

ăuta exoplanete, va
permite oamenilor de ă germani

ă se implice în cercetarea cu
adevărat de vârf în acest domeniu al astro
nomiei", spune Pre

ământ - Soare, de
unde va observa cerul pentru cel pu

ătorii estimează că teles

copul va descoperi

ănător cu Sistemul Solar", a declarat
Heike Rauer de la Institutul de Cercetări
Planetare al DLR. Treizeci

ăsi
planete care orbitează stele similare cu
Soarele în zona locuibilă - planete care ar
putea avea apă lichidă pe suprafa

ă", crede Rauer.
Oamenii de ă vor utiliza o metodă

indirectă de a descoperi planete
îndepărtate care înconjoară stelele lor
gazdă - orice planetă care trece între stele

ăsura, de asemenea,
activitatea seismică a stelelor, ă
cu instrumente de pe Pământ va determina
viteza radială, cercetătorii putând, pe baza
acestor date, să identifice existen

ă". Suntem interesa

ământului - nu de mici planete
gazoase, " subliniază Rauer. Misiunea va
observa aproximativ jumătate din cer,
examinând în jur de un milion de stele.

În timp ce vor căuta "al doilea Pământ",
cercetătorii planetari vor avea

ării de sisteme planetare în si

ne. Cuno

ă Tilman Spohn,
ări Planetare din Berlin.

Oamenii de ă implica
ă în timpul

misiunilor CoRoT

ă misiuni au descoperit
numeroase exoplanete, "dar un al doilea
Pământ nu a fost printre ele", spune Heike
Rauer.

În următorii 10 ani va urma misiunea
Kepler - 2, TESS (NASA)

ăutarea de planete cu perioade orbitale
similare cu cele ale planetelor interioare ale
Sistemului Solar.

şi au
identificat între 3000 şi 4000 de exoplanete
candidate. Dar, între acestea, numai
câteva zeci sunt stâncoase, restul fiind
gazoase, iar dintre acestea nici una nu a
fost g şa-numita zon

Ştiin

ştiin

ştiin şi
europeni s

şedintele Comitetului
executiv DLR, Johann-Dietrich Wörner.

PLATO se va pozi

şase ani. Cercet

şi caracteriza mii de noi
planete în jurul altor stele. "Primul obiectiv
este de a localiza un sistem planetar
asem

şi patru de
telescoape vor fi montate pe platforma de
observare pentru acest obiectiv. "Vom g

şi
pe care dezvoltarea vie şa cum o ştim ar
putea fi posibil

ştiin

şi observator va reduce pentru un scurt
timp luminozitatea stelei în timpul acestui
"tranzit". PLATO va m

şi împreun

şi
vârsta stelelor gazd

şi perspec
tiva dezvolt

ştin

şi viitorul Sistemului Solar",
explic şef al Institutului
DLR de Cercet

ştiin

şi Kepler pentru misiunea

PLATO. Aceste dou

şi Keops (ESA),
toate proiectate pentru a descoperi şi
analiza exoplanete.Apoi, PLATO va începe
c

ţa
apei în stare lichid ţa lor.

Misiunea PLATO (Planetary Transits
and Oscillations of Stars) este conceput

ţ ţiei Spaţiale
Europene (ESA) pentru a fi a treia misiune

ţific
ţiei "Viziunea cosmic

ţiu internaţional sub conduce
rea Centrului Aerospaţial German (Deuts
ches Zentrum für Luft-und Raumfahrt;
DLR), va c

ţial european,
conceput pentru a c

ţ

ţiona în al doilea punct
Lagrange al sistemului P

ţin

ţa lor
ţii a

ţ

ţa de
planete în afara sistemului solar, dar, de
asemenea, vor determina masa, raza

ţi
de planete stâncoase, cu un miez de fier ca
cel al P

ţele actuale cu privire la vârsta
planetelor extrasolare au multe pagini albe.
"Observarea planetelor în mai multe etape
diferite din dezvoltarea de sisteme
planetare ne va furniza informaţii cu privire
la trecutul

ţ ţi în program
vor folosi experienţa acumulat

-

-
-

-

-
-
-

ESA va căuta planete locuibile, asemănătoare Pământului

UE dore
ţia datelor (adoptate în 1995), astfel încât s

ţia vieţii private pe internet

ţ

ţenii ar avea mai u
ţi”, care le permite s

ţilor naţionale responsabile cu protecţia datelor li s-ar
acorda dreptul de a amenda întreprinderile care încalc

9 din 10 europeni se declar ţi de faptul c ţiile
mobile le-ar putea colecta datele f

ţ
ţiile pe care le divulg ţiei datelor ar

putea contribui, într-o oarecare m

Datele cu caracter personal includ orice fel de date, de la
adresa unei persoane la fi

ţenilor UE dreptul la protecţia
datelor cu caracter personal.

Potrivit estim

ţii egale de concurenţ
ţie a datelor pentru

toate întreprinderile care î
ţei unice.

Întreprinderile mici vor beneficia de unele scutiri, pentru ca
efortul financiar pe care trebuie s

şte modernizarea normelor europene în materie de
protec

şi s

şi standardizarea normelor
adoptate în 1995, implementate în mod diferit în şi
aplicarea un singur set de norme la nivel european.

Astfel, cet şor acces la propriile date şi
„dreptul de a fi uita ştergerea datelor
personale dac

şi mani
fest

şi-a prezentat propunerea în ianuarie
2012, dar pentru ca aceasta s

şi
Consiliul UE. Se sper şitul
anului.

UE negociaz
şi SUA.

şa sa medical

şi norme în materie de protec
şi desf şoar

şi au sediul în afara pie

ă consolideze
dreptul la protec ă sprijine
întreprinderile.

Reformele vizează simplificarea
ările UE,

ă
ă ceară

ă nu există motive întemeiate pentru păstrarea lor.
Autorită

ă normele,
iar datele cu caracter personal colectate în scopul aplicării legii ar fi
mai bine protejate.

ă preocupa ă aplica
ără acordul lor. 7 din 10 î

ă îngrijorarea fa ă de modul în care întreprinderile ar putea utili
za informa ă. Consolidarea protec

ăsură, la restabilirea încrederii.
Comisia Europeană

ă devină lege, trebuie aprobată de
organele legislative ale UE, adică de Parlamentul European

ă că acest lucru se va realiza până la sfâr

ă, de asemenea, măsuri de restabilire a încrederii
în fluxurile de date dintre UE

ă sau la postările pe care
le-a făcut pe site-urile de socializare. Carta drepturilor
fundamentale le garantează cetă

ărilor, propunerile vor reduce costurile admi
nistrative pentru întreprinderi cu circa 2,3 miliarde de euro pe an.

De asemenea, ar crea condi ă prin
aplicarea acelora

ă ă activitatea în UE, chiar
dacă î

ă-l facă să nu fie prea mare.

Temerile cetăţenilor

ţia datelor

Avantaje pentru întreprinderi

-
-

-

Dreptul la protec

Comisia, Justiţie ţenilor, 28/01/2014şi drepturile cetă

UE solicit@ continuarea reformelor în
materie de protec]ie a datelor

Pentru o rena}tere a
industriei europene

Comisia European
ştere industrial

şterea economic şi s

şi competen şi prin
îmbun

şi timp, Comisia propune crearea unui
mediu mai favorabil întreprinderilor, prin simplificarea
reglement şi prin facilitarea accesului la pie

şi ar stimula creşterea
economic

şi peste 80% din exporturile
Europei. Din p

şinile ecologice sau
re

şi întreprinderile mici.

ă propune ac
ă europeană care să

stimuleze cre ă ă creeze mai multe
locuri de muncă.

Este vorba de ac

ătă ăsurile ar urma
să fie accelerate prin utilizarea fondurilor UE alocate
în acest scop.

În acela

ărilor

Un sector industrial mai puternic ar contribui la
crearea de locuri de muncă

ă.
Datorăm industriei un sfert din locurile de muncă

din sectorul privat
ăcate, sectorul se află în declin

începând din 2008. Criza economică a dus la
pierderea a 3,5 milioane de locuri de muncă. UE
consideră că inversarea acestei tendin ă
pentru sus ării economice.

Care ar fi priorită

ătă

ă), pentru a
încuraja spiritul antreprenorial

Comisia face apel la guvernele statelor membre ale
UE să adopte propunerile sale la următorul summit.

Obiectivul Comisiei este ca, până în 2020,
ponderea industriei în PIB să crească de la 16%, cât
este în prezent, până la 20%.

ţiuni imediate
pentru o rena

ţiuni de modernizare a industriei
europene, prin sporirea investiţiilor în inovare,
tehnologii noi ţe, precum

ţirea accesului la finanţare. M

ţe din
afara UE.

ţe este crucial
ţinerea redres

ţile? Investiţiile în domenii
industriale de viitor, precum ma

ţelele „inteligente” de electricitate, îmbun ţirea
accesului la finanţare, ameliorarea modului de
funcţionare a pieţei unice (de exemplu prin protejarea
drepturilor de proprietate intelectual

Crearea de locuri de muncă

ă?Ce urmeaz

Întreprinderi şi industrie - 24/01/2014

Într-o singură zi, ordinea politică din Ucraina a fost
răsturnată, mai mult sau mai pu

ătă, 22 februarie, înlăturarea
pre

ă, de
asemenea, func

ă func

ţin pa

ţiale în
25 mai,

ţi dintre aliaţii lui
Ianukovici au fost absenţi sau nu au votat.

Timo
ţia de pre ţul ei drept,

fostul ţii a fost ales
pre

ţia de pre
ţia la interne.

şnic, Parlamentul
ucrainean votând sâmb

şedintelui Viktor Ianukovici, alegeri preziden
şi modificarea codului penal pentru eliberarea

fostului premier Iulia Timoşenko. Mul

şenko va candida, probabil, în 25 mai, la
func şedinte. Pentru moment, bra

şef de al serviciului de informa
şedinte al parlamentului şi în prezent acoper

şedinte interimar iar un alt
personaj loial ocup

Candidatul sprijinit de Belgrad a devenit primarul
din Mitrovica de Nord (în nordul Kosovo unde popula

-

.

ţia
este majoritar sârb

ţele NATO de menţinere a p ţia UE au
sporit m

ţelor

ţele, condiţie impu-
s

ţiilor, Serbia a permis minorit ţii
sârbe în patru municipalit ţi din nord s

ţi din nord
au anunţat c

ţi controlate de sârbi împr
ţii un cuvânt mai

greu privind problemele de zi cu zi.

Guvernul de centru-dreapta din Islanda solicit

ţate cu un an
în urm

ţioneaz

ţ

ţiului Economic Euro
pean (SEE) - zona de liber schimb care cuprinde ţ

ă), după alegeri marcate de
uciderea unui candidat

ăcii
ăsurile de securitate în timpul votului de

duminică, 23 februarie, al patrulea tur de scrutin al
alegerilor municipale, în mai multe luni. Încercările
anterioare au e ărilor.

Serbia
ă

ă Serbiei pentru aderarea la blocul de 28 de membri.
Ca parte a discu ă

ă ă voteze în
alegerile din Kosovo. Cele patru municipalită

ă vor crea o uniune cu alte cinci
municipalită ă

ă

ă
aprobarea Parlamentului pentru a-

ă (UE), optând să nu reia
negocierile de aderare care au fost înghe

ă. Sondajele de opinie au arătat în mod constant
că majoritatea islandezilor se opun aderării la UE.

Un raport al Institutului de Studii Economice de la
Universitatea din Islanda men ă că

ării, nu au fost deschise.
Islanda se va concentra asupra legăturilor sale cu

UE, în calitate de membru al Spa
ările

non-UE, Liechtenstein

şi arestarea altuia.
For şi poli

şuat din cauza violen şi intimid
şi Kosovo sunt angrenate în negocieri con-

duse de UE pentru a dep şi diferen

ştiate în alte
zone din Kosovo, care ar da minorit

şi retrage cererea de
aderare la Uniunea European

şase
capitole, inclusiv problema industriei pescuitului, un
pilon economic important al

şi Norvegia, precum şi blocul UE
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

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

039378, 0745-114932.
Vând vil

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

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

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

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

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

Vând fabric
ţie complet

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

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

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

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

Vând cas ţ

ţie c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

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

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

Închiriez apartament 2 camere
utilat

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

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

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

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

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

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

Închiriez hal
ţi, curte

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

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

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

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

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

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

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

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

ă betonată 1000 mp. Pre

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

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

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

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

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

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Teregova iapă neagră
de 6 ani, 3500 lei neg. Tel. 0735-
824125. (RR)

Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1300 lei; sobe cu 350, 400

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

şi
500 lei; mas

şin
şin

Vând în Reşiţa calculator com-
pus din unitate centrală, monitor,
tastatură, mouse, 350 lei. Tel. 0723-
627956. (RR)

Vând în Re

ă
Sony cu mp3, 130 lei; microfon fără
fir, 100 lei; ma ă de tuns, 60 lei; tv
Magnum lcd de 32 inch cu display
spart, 180 lei sau schimb cu diferite
obiecte. Tel. 0765-577197. (RR)

Vând în Re
ă, 300

lei ambele; imprimantă

ă, mărimea 39, noi, 150 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Cara ă
industrială pentru măcinat cereale
pe curent trifazic. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând la Pârvova vacă cu vi
ă 1 an

ăr în Re

ă frigori-
fică Siemens cu 6 sertare, 500 lei;
fotoliu de piele, 150 lei; 2 sobe pe
lemne, 1 pe motorină

ă
de ceramică, 500 lei; frigider, 150 lei;
col ătărie cu masă, 500 lei;
birou pentru calculator, 70 lei. Tel.
0723-214338, 0767-746230, 0255-
530871. (RR)

Vând la Sacu porc 130 kg, 9
lei/kg neg. Tel. 0761-690834. (RR)

Vând în Re ă pentru
birou, 15 lei; veioză pentru noptieră
la dormitor, 15 lei; schiuri, 80 lei;
pereche de cizme piele culoare
neagră, mărimea 38, damă, 50 lei;
oglindă pentru hol, 1400x350, 50 lei;
suport inox pentru perie

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

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

ă în
stare foarte bună, 300 lei. Tel. 0759-
017705. (RR)

Vând la Cornereva purcei, 500
lei perechea. Tel. 0740-928151. (rr)

Vând la Soceni cal de 5 ani,
3700 lei neg. Tel. 0255-521015,
0720-608347. (RR)

Vând la Boc
ă, 38-40 kg/balot; baloturi

paie ăcinătură pentru
animale,

ăz de semănat
ă de primăvară; scroafă

vietnameză, 80 kg, 200 € neg; porci
110-170 kg, 9 lei/kg; porci 60-70 kg,
10 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

şi

şin

şin

şi

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

şova moar

şi 2 luni,
2900 lei neg. Tel. 0729-101299 (RR)

Cump şi

şu lad

şi 1 pe ulei,
300 lei/buc; 2 stepere pentru fitness,
150 lei/buc; cuptor electric cu plit

şi

şi hârtie
igienic

şa baloturi de
lucern

şi fân; m
şrot de floarea soarelui,

sorg şi triticale; ov şi
orzoaic

ţa calculator P4 cu
monitor lcd de 17, 400 lei; tv color
sport, diagonala 37, încorporat cu
video, 120 lei; casetofon de ma

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţel,
4500 lei neg; juninc

ţa televizor color.
Tel. 0741-915950. (RR)

Vând la Oţelu Ro

ţar de buc

ţa veioz

ţelan pentru condi-
mente, 12 piese; aparate defecte
pentru piese: radio casetofon, aspi-
rator, pr

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

Vând canapea extensibil

Vând van

ţe inox, 6 buc.,
model deosebit, cu piele ecologic

ţ 1.250 lei neg. Tel. 0757-
029877 sau 0255-221036.

Vând mobil

ţ
ţ ţ

1150 lei neg. Tel. 0255-221036 dup

ţ 260
lei; Samsung GT-S S600, impecabil,
3G, 3,2 megapixeli, preţ 160 lei;
Samsung GTS-5230, c

ţ 130 lei; telefon cu
dou

ţ 20 lei bucata. PSP+card 2 giga,
160 lei; PS2 + 7 jocuri, 110 lei. Tel.
0721-414951.

ţa mobil

ţionare, 250 lei;
ma

ţ pentru copii tip leag
ţ

ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c

ţie la
montaj, 300-350 lei; convectoare pe
gaz

ţat,
pentru bloc, stare foarte bun

ţie la montaj,
începând de la 350-400 lei/buc;
subwoofer 100 W, 10 ie

ţa laptop Asus în
garanţie; laptop Toshiba, în
garanţie; Xbox 360 cu Kinect

ă baie cu suport

ă tineret (dulap + 4
vitrine)compusă din dulap, vitrină
mare, trei vitrine mari separate

ă fotolii piele neagră, pe
role ă, bej, o masă
extensibilă, de bucătărie. Vând
tensiometru, 1 costum karate + 3
centuri pentru copii 10-15 ani. Tel.
0721-155683.

Vând laptop Apple, frigider 60 l,
TV auto, fripteuze, chiuvete inox,
scule, tacâmuri argintate, combine
muzicale, satelit portabil, etc. Tel.
0726-211340.

ă de sticlă cu picioare
de inox, 90/160 cm; scaune cu
spătar înalt

ă
maro. Pre

ă cameră de zi, furnir
mat cărămiziu cu crem. Dulap 2
corpuri, măsu ă telefon (cafea),
cuier cu oglindă ăsu ă tv. Pre

ă
orele 17.

Vând Nokia X6, 6 giga, cameră 5
megapixeli, 3G, impecabil, pre

ă

ă cartele, 100 lei. Tel. 0721-
798604.

Vând jocuri originale Play
Station 3; Play Station Portabil –
PSP; Play Station 2. Toate genurile.
Pre

Vând la Câlnic fân nebalotat, în
clăi, începând de la 200 lei claia. Tel.
0255-210535. (RR)

Vând în Re ă sufrage-
rie din lemn masiv, 1800 lei; mobilă
sufragerie culoare neagră, 800 lei;
ma ă de cusut Singer, în stare
perfectă de func

ă electrică de cusut cu dulap
încorporat, în perfectă stare, 100 €;
2 saltele în perfectă stare, 100
lei/buc; pătu ăn,
cu tot cu saltea, 150 lei; măsu ă 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 u

ă, 800 lei; televizor argintiu cu
diagonala 57 cm, 150 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Re
ăldură, omolo-

gate, cu tiraj natural, pentru case,
stare foarte bună, garan

ăldură, omologate, cu tiraj for
ă,

diferite modele, garan

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

Vând în Re

şi
scurgere, l=70 cm, L=1,20 cm, 200
lei. Tel. 0746-465530, 0770-
0428647, 0355-410318.

Vând mobil

şi
birou, dou

şi 2 fotolii scoic

şi bra

şi m

şti, 3,2
megapixeli, pre

şi

şin

şin

şi, oglinzi
pe uş

şi

şi GPL Lampart LB80 pentru
c

şiri, surs

şi

şi
jocuri. Tel. 0752-030888. (RR)

Vând mas

V
, pre lei

ând convector pe gaz, stare
foarte bun ţ 200ă . Tel. 0355-
410523.
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Vând la Sacu iapă murană 8 ani,
gestantă luna 10-a, 1000 € neg; cal
9 ani, 3500 lei neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

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

Vând la O ă din vin
la 35 grade, 10 lei/l; vin ro

ă, 5 lei/l. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Re

ărat în
2012, 800 lei; raft metalic, 55 lei. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând la Re ă nouă
Zanussi, 150 lei; 2 fotolii ă
mică, 170 lei; cuier nou, 70 lei; dulap
3 u ă la mijloc, 35 lei;
covor, 50 lei; toaletă, 20 lei; masă
rotundă, 35 lei; pre

ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 200 € neg.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Valcani, Timi

ă 220/380 V, 600 lei neg;
drujbă electrică nouă cu lama 40
cm, 600 lei neg; căr ă
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc; radio Traviata cu pick-up, de
colec

ăr baterie pentru cazan
de baie cu lemne. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)

Vând la Butin triticale, 0.80
lei/kg; baloturi de paie, 5 lei/buc;
vacă Holstein, 1000 € neg. Tel.
0723-128805, 0722-663415. (RR)

Vând în Vărădia de Mure

ărucior sport, pentru feti-

ă de
ploaie ă pentru soare. Pre

ăinu

ă 24 de
bucă

ă, număr serie C3434565,
pedală

ă, cu capac
ă,

vechime aprox. 100 ani, produsă în
1908. Tel. 0723-610400. Vând că

ănesc mioritic 2 luni pre

ă ă. 55 lei.
Tel. 0740-520382.

Vând set baie oglindă
ă, arată foarte bine 75 lei la cerere
le pot

ă din furnir, 50
lei

ărucior pentru handica-
pat

ă de găurit fixă
pentru atelier, aparat de sudură
făcut

ă LG, fabrica
ă. Tel.

0769-332731.
Vând un cojoc tip Oră

ăr ământ,
ro

ţelu Ro ţuic

ţa televizor Samus
lcd, diagonala 81, cump

ţa hot

ţuri neg. Tel.
0731-191130. (RR)

Vând în Re ţa butelie pentru
cort, 130 neg; bujii pentru Vw, 120
neg. Tel. 0761-601959. (RR)

Vând la Re ţa ciob

ţi; grâu. Tel. 0755-753027.
Vând la Anina 2 coco

ţi de mecanic

ţie, cu discuri bonus, 150 lei
neg. Cump

ţinut brânza tele-
mea, 600 lei. Tel. 0720-174097 (RR)

Vând c
ţe, marca Esprit, adus din Austria,
foarte rezistent. Ofer cadou hus

ţ
150 lei. Tel. 0734-132568.

Vând h ţe fetiţe între 0-3 ani,
cu preţuri cuprinse între 3-5 lei,
aduse din Austria

ţi, toate tinere, preţ 420 bucata
neg. Tel. 0762-430741.

Vând ma

ţei
rasa ciob ţ
negociabil. Tel. 0722-558567.

Vând grilaj pentru rafturi,
metalic, înalt de 2,40 m dar se poate
ajusta, l ţimea este reglabil

ţa canapea 2,10/
2,00 m, 50 lei; comod

. Tel. 0768-568278.
Vând ma

ţ neg. Tel.
0748-929527.

Vând plasm ţie
2013, preţ 300 €, puţin folosit

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

0355-882631.

şu
şu de

cas
şi

şi
şi o mas

şi cu oglind

şi

şi

ş, 2 iepe,
2000 € sau schimb cu un tractor. Tel.
0767-164180. (RR)

Vând la Şoşdea porumb, 0.80
lei/kg. Tel. 0747-827314. (RR)

Vând în Timiş porumb boabe
sau ştiule

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

ş bazin
din inox pentru ciobani, capacitate
500 l, pentru între

şi umbrel

şi Italia. Tel. 0734-
132568.

Vând capre rasa carpatin

şina de cusut Singer
original

şi picioarele din fier forjat, cu
sigla „The Singer Manufacturing.co
trademark”, manual şi
suport de lemn, stare excelent

şi chiuve-
t

şi monta. Tel. 0740-520382.
Vând în Reşi

şi landou pentru copii între 0-6
luni, 50 lei. Tel. 0724-046454.

şin

şi strung mic. Pre

ştie de
femei, c

Vând c
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

RE

1

ŞI

BOCŞA:

B

ŢA:

Ţ

casier: 1; osp

ţii: 1; inginer mecanic: 1; l
ţinerea de drumuri,

ătar (chelner): 1;

lucrător sortator de

asfaltator: 1; betonist: 1; electrician în
construc ăcătu

ANINA:

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE : 2

şeuri reciclabile: 1;

paznic: 1;

ş mecanic: 1; mecanic
utilaj: 1; muncitor necalificat la între şosele,
poduri, baraje: 1; sudor: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 26.02.2014

Vând la Bulg ş, Timiş, tractor
Fiat de 188 CP, 11.000 €; tractor 240
CP, 35.000 €; tractor Fendt Vario
2TMS, an 2006, 45.000 €. Tel. 0763-
697076. (RR)

Vând în B

şi nu autoutilitar

şi

şi

şi

şi necirculat în

şi şi diferite
piese de Dacia, pre

ş despuietoare
porumb. Tel. 0755-753027. (RR)

Vând în Reşi

ăru

ăile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel, trac-

ă, stare foarte bună, 5 locuri
plus dubă în spate, este pe talon
automobil mixt ă,
1500 €. Tel. 0755-170707. (RR)

Vând cabină pentru tractor
U445, 500 €; plug reversibil, 500 €.
Tel. 0724-032025. (RR)

Vând la Re

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

Vând în Re ă damă,
albă, cadru aluminiu, 21 viteze,
schimbătoare Shimano, furcă
telescopică, adusă din Germania,
420 lei. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Re

ă, an 2004, adus re-
cent ă, înmatricu-
lat, stare foarte bună, 3850 € neg.
Tel. 0727-245233, 0770-307812 (rr)

Vând la Re

ă de func
ăcută, 500 € neg. Tel. 0755-

078696. (RR)
Vând în Timi

ă de func
ă Vw Transporter,

6 locuri plus bagaje, turbo-diesel, cu
aer condi

ă
hidraulică pentru direc

ţiune faţ

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

Vând Opel Vectra limuzin

ţa biciclet

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

ţar

ţa roţi
ţuri simbolice; 2

rampe pentru urcat autoturisme,
150 lei neg. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând la Câlnic Dacia 1310, în
stare bun ţionare, verificare
f

ţa tractor Fiat 450 în
stare perfect ţionare, 4500
€ neg; autoutilitar

ţionat, geamuri electrice,
oglinzi electrice, foarte bine
întreţinut, înmatriculat, 4500 € neg.
Tel. 0765-856273. (RR)

Vând la Anina aparate de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; pomp

ţie la tractor
Fiat 445, 150 lei neg. Tel. 0255-
240157, 0761-457617. (RR)

Schimb tractor V 650 cu cai şi
Vw Golf 3 schimb cu oi. Tel. 0736-
088029.

Vând Fiat Punto an 1995, gri
metalizat, înmatriculat, acte la zi,
verificare până în 2015. Pre

ă în 2015. Pre

ă în 2015, toate dotările,
perfectă stare de func

ările,
1800 € u

ă pe 13
ă

ă, diferite dimensiuni, 50-100
lei/buc. Tel. 0355-426704, 0752-
030888 (rr)

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând în Re
ără ABS pentru Opel Astra;

ventilator pentru radiator apă pentru
Opel, Vw

ă
Suzuki GS 500E de garaj, 23.000
km rula

ă completă pentru
Mercedes Vito, 200 lei; portbagaje
auto pentru biciclete, 70 lei/buc;
jante tablă pe 13

ă de Citroën pe 14, 50
lei; ro ă complete pe 13,
pentru VW Polo, stare impecabilă,
500 lei; plăcu ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8

ă, full option, unic proprietar, înma-
triculat recent, taxa nerecuperată,
acte la zi, asigur înmatricularea,
2.600 € neg. Tel. 0754-577166 (RR)

Vând în Re ă
pentru tractor cu o singură axă,
1500 lei neg; semiremorcă bas-
culabilă, 3500 lei neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând la Cara ă
ă tractor; ma ă

de întors fân; ma ă semănat
cartofi; cositoare portabilă în tiran

ă; tractor Massey Ferguson
de 42 CP; cositoare care se
adaptează la tractor; plug cu 2
brazde; Peugeot 309 pentru
dezmembrat. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând la Pârvova 4 cauciucuri
170x80x14 pentru vară, 250 lei
toate. Tel. 0729-101299. (RR)

Vând la ă înma-
triculată în Fran ă
la 1000 kg, pentru microbuz;
remorcă pe o axă, până la 1000 kg,
neînmatriculată, pentru tractora

ţ 1950 €.
Vând Dacia 1310, an 1996, acte la
zi, verificare pân ţ 550
€. Tel. 0770-714439, 0355-407465.

Vând la Re ţa Daewoo Cielo,
an 2005, argintiu metalizat, înmatri-
culat în România, actele la zi, verifi-
carea pân

ţionare, 1800
€ u

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

ţa butuci roţi spate
f

ţa motociclet

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

ţoli, de Nissan Pri-
mera, Opel Corsa, Renault Twingo,
50 lei/buc; jant

ţi de iarn

ţe de frân

ţelu Ro

ţa semiremorc

ţi
cu lam

ţa, de la 750 kg pân

şi

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

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

şi 14,
50 lei/buc; cauciucuri de iarn şi
var

şi

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

Vând în Reşi

şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 150
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la O şu Mercedes-
Benz Clasa A, an 1999, motor 1.4,
înmatriculat, vişiniu, culoare origina-
l

şi

şova pr şitoare pe
7 sau 5 rânduri dup şin

şin

Şipet remorc

ş
sau motocultor, 300 €. Tel. 0740-
879015. (RR)

Vând la Şipet 2 maşini Audi 80,
înmatriculate în România; microbuz
T4. Tel. 0767-977166. (RR)
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Auto-Moto-Velo SC Triumf SRL Închiriază
spa ă de
30 mp, în Re

ă
Raiffeisen, 500 €/lună. Tel.
0723-335367, 0723-626495.

ţiu comercial în suprafaţ
ţa, Bulevardul

Republici i , nr. 25, lâng
şi

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări
Ziarul Prisma v

.

ă oferă posibilitatea unui
câ ă împuternice

ă devină vânzător volant,
să facă abonamente, atât la sat cât

ă un comision avantajos, din vânzare

ştig suplimentar, astfel c şte
pe oricine doreşte ş

şi în oraşe.
Se acord
şi abonamente. Tel 0742-383969.

Vând la Butin pres

ţionare, 2300 € neg. Tel. 0724-
215710. (RR)

Vând în Lupac motor deAro, 600
€ neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Târnova Ford Escort, an
1998, turbo-diesel, înmatriculat

ţiunile posibile, 1200 €; Golf
4, înmatriculat 01.2014, 3500 €; roţi
de aluminiu plus cauciucuri pe 16 de
Golf 4, 200 € neg; roţi de aluminiu pe
13 pentru Ford Escort, 200 € neg.
Tel. 0745-063539. (RR)

Vând la Mehadia Peugeot 407
break, an 2005, motor de 1.6 diesel,
5000 € neg; remorc

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

ţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la telefon 0318-
110788.

Vând biciclet

ţ

ţ 500 lei pentru
toate. Tel. 0256-410402.

Vând Vw Polo Edition, 2001, 1.4
benzin

ţie, 2200 €. Tel. 0729-933095.

ţ 800 €
neg. Tel. 0748-929527.

ă de balotat
pe sârmă, românească, sau la
schimb cu un combinator. Tel. 0723-
128805, 0722-663415. (RR)

Vând la Gârli
ă de

func

ă,
toate op

ă monoaxă
înscrisă, 1000 € fix; scuter Peugeot
50 cmc, 400 € neg. Tel. 0731-
076847. (RR)

ăr autovehicule avariate
sau neînmatriculate. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

Cumpărări ma

ă România.
Comenzi

ă damă, schimbă-
toare Shimano, cadru aluminiu,
suspensie fa ă, 21 viteze, cric, stare
impecabilă 399 lei. Tel. 0728-
813340.

De vânzare: anvelope vara
205/65/15,2b. Wanli (stare perfect),
2 b. Michelin (bun pt. 15.000 km), 2
anvelope iarnă Hankook (bun pt.
20.000 km), pre

ă, volan reglabil, scaune
încălzite, ABS, servofrână, servo-
direc

şte tractor Belarus,
80 CP, an 1983, în stare bun

Cump

şini neînmatri-
culate sau avariate. Tel. 0762-
350914.

Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

şi jante de aluminiu
Mercedes 16”. Tel. 0768-568278.

Vând Matiz a.f. 2004, pre

Vând motor Ford Escort turbo
diesel 1800 cmc

Vând set 4 roţi, jante de metal cu
5 g ţ 100 €/setăuri, 200/60 R15, pre
şi capace BMW. Tel. 0743-779631.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ţin evidenţă contabilă pentru

firme. Tel. 0757-029877.
Caut pensionar/

ţ

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

Caut b

ă cu pensie
mică pentru ajutor la grădină la
Câlnic. Tel. 0255-210535. (RR)

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

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

ărbat pentru ajutor în
gospodărie. Ofer cazare, masă

şcoal

şi
salariu, la sat în Caraş-Severin. Tel.
0255-261119, 0786-766216.

Recuperez taxa de poluare şi de
prima înmatriculare. Tel. 0727-
505315.

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

şi zboruri charter
din Timişoara în toata România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/or

şi rezerv

şi transport utilaje
Reşi

şi cu experienta în domeniu. Tel.
0740-558761.

Instalator profesionist, montez
centrale termice, robineti, baterii
apa, chiuvete, wc-uri, cabine dus,
instalatii cupru şi henco, gauri hota
etc. Tel. 0740-520382.

Electrician, schimb tablouri elec-
trice, doze, prize, aplici, intrerupa-
toare, lustre, instalatii electrice de la
a la z. Tel. 0728-813340.

Execut amenajari interioare,
faianta, gresie, podele laminate,
zugraveli, tencuieli, zidarii, izolatii
polistiren, rigips, glet, etc. Tel. 0728-
813340.

Înfiin

şi
în condi

ări

ă. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Tund câinp: tuns, spălat, coafat,
tăiat unghii etc. Tel. 0786-112763.

Tractări auto

ăm firme, întreprinderi
individuale sau colective, PFA-uri,
asocia

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii

ţii

ţa. Tel. 0741-631795.
Execut constructii, mansardarii,

zidari de piatra, seminee, acoperi-
suri, tencuieli, rigips echipa serioasa

ţ

ţii, fundaţii, sindicate, rapid
ţii super-avantajoase. Tel.

0723-846071.

Pensionar, intelectual, 60/1,80/
80, caut sufletul pereche sau m

Domn 38, prezentabil, manierat,
cu situa

ăcar
unul compatibil. Tel. 0749-366970.

ă medicală, 160, 61 ani,
58 kg, fumătoare, de la ă, doresc
să cunosc domn de aceea ă,
fără alcool, fără obliga
ăsătorie. Eu văduvă. Preferabil

ă
cu o doamnă curată, suplă, harnică,
cu locuin ă în Re

ă bună. Rog seriozitate! Tel.
0727-268027.

Domn, 42 ani, divor ără
obliga

ă, maxim 42 ani, poate avea

ărbat nefumător, nealcoolic, 55
ani, doresc să cunosc o femeie până
în 60 de ani, din ora ă.
Rog seriozitate! Tel. 0743-992792.

Doamnă, 49 ani, doresc să
cunosc domn 45-50 ani, antialcool,
antitutun. Rog seriozitate! Tel. 0727-
413281.

Domn 55 ani divor
ă cu o d-nă serioasă

ă în vârsta de 44-48 ani din
Re

ără sms.

ă bună, brunet,
ochi verzi, antialcool, doresc
cuno ă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0733-235980.

Asistent
ţar

ţii, pentru
c

Domn, 43 ani, doresc cuno ţ

ţ ţa, maxim 50 ani.
Eu am serviciu stabil, auto, situaţie
material

ţat, f
ţii, doresc relaţie cu o

doamn

ţar

ţat doresc
cuno ţ

ţa exclus aventurile. Tel. 0748-
897383 doar cu nr.

ţie material

ţ

şi vârst

şi
domnul. Tel. 0761-624007.

ştin

şi

şi un copil, din Caransebeş. Tel.
0747-645680.

B

ş sau de la

ştin şi
curat

şi
şi f

ştin

Matrimoniale

CAR Solidaritatea vă învită
să lua

ă.

ţi parte la „Balul de 8
Martie” ce va avea loc la
Restaurantul Capitol (Gara de
Nord). Preţ 50 lei/persoan
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Mul ă fântâna
cinetică din centrul civic al Re ără să ne gândim o
clipă câtă măiestrie, câtă pasiune ă se ascund în
spatele acelor forme sculptate care bucură privirea

ăi, sculptorul Constantin Lucaci î

ăruire de-a lungul existen
ăscut în 1923 la Boc ă

ă dar mai ales prin
fântânile sale cinetice expuse în ă ăinătate.

Laureat al premiului Herder, în 1984, an în care s-a
inaugurat

ă de numeroase premii
ă, membru al Fondului Plastic, membru

UNESCO, Secretar al Asocia
ă ăinătate.

Iar pentru că operele sale sălă
ărâmuri ale lumii, era nevoie de un loc în care crea

ă vibreze laolaltă, într-o simfonie a ”spa
ă tema operelor sale este spa

ă a
maestrului. Aici sunt expuse un număr de 17 sculpturi din
o

ări ale artistului se găsesc în colec

ă ani de
studiu, perseveren ă, muncă pentru existen ă ă,
să creeze opere unice ca formă, în care sunt materializate

trăirile
ăspunzând prezent invita

ă

ă în vara lui 2013 ărbătorit în
preajma aniversării a nouă decenii de via ă, chiar în
muzeul care-i poartă numele, dovedindu-i încă o dată că
boc ă o apreciere la fel de
vibrantă ca ”lumina” operelor sale.

Constantin Lucaci este singurul în via ă care mai

ări din Europa
ău au prins

contur real unele dintre lucrările monumentale care au
uimit lumea întreagă: „Dialogul undelor”, lucrare din inox
modelat care tronează din 1971, în fa

ă” de la Constan

ă în 1972; urmată de o serie de
fântâni cinetice, diferite ca mărime dar din inox aflat în
mi ăila, Turnu Severin, Alba Iulia

ările de atelier, în inox
modelat- ă din 2009 Galeriile „Lucaci”
din Sanctuarul San Francesco di Paola din Italia.

După 1993, Universitatea de Artă
ă lui Constantin Lucaci, Catedra de

Sculptură, fiind singurul Institut superior de Artă care l-a
avut pe Lucaci profesor de sculptură. „Am rulat filmul în
fa ării na

ătea de vorbă cu mine că eram comunist,
după ei, că a
ări...”, adică devenisem prieteni” Reprezentantul artelor
plastice din UNESCO a fost un sculptor, m-a felicitat, m-a
luat cu film cu tot, m-a dus la Universitate de arte plastice,
m-a pus să fac o conferin ă cu studen

ă afară de UNESCO”,a povestit maestrul Lucaci
„Nu sunt un foarte bun organizator în ceea ce prive

ă, cu comenzi, cu altele Eu am fost
solicitat mereu ăcut datoria
dar nu m-am zbătut ca să-mi aranjez lucrări.”, afirmă
Constantin Lucaci.

Un film documentat despre puterea creatoare a lui
Constantin Lucaci a fost realizat de către Studioul
CinematograficAlexandru Sahia, documentar care a primit
marele premiu pentru acest gen de realizări.

În acest film realizatorul a dorit să eviden
ă toate lucrările sculptorului stau sub semnul

spa
ă, sus ăci fără lumină nu există volum

de ă lumina nu se poate sculpta,

„dar dacă aprofundezi problema luminii consta ă
volumele care se află în spa ă luminii, fără
lumină nu există volume pentru că în întuneric nu există
nimic, cum apare lumina cum apar volumele în spa

ătură ciudată dar e un miracol”. După cum sus

ătre cei care nu au profunzimea artei pentru că există o
filozofie în tot ceea ce face ă
în ceea ce prive

ă ăinătate care au mai multă cultură, mai
multă dragoste de artă. „La noi mini ă

de cultură ă... e un post liber...
ă, cultura e u ă, cultura nu cere nimic, nu dai, nu

cere nimic, cere doar cultură
ăinătate. Desigur, ăinătate

există unii arti
ă am avut o expozi

ările mele
ă am un succes mare. După trei

zile lucrurile s-au cam lini
ările

mele ă dacă sunt eu autorul
ă permite ă veni

ări când noi suntem arti
ă veni ă ne lua ă

comenzile”, „a
ăgire, sculptorul pentru că

sus ă ă fie primul, să fie în
vârf, dar să-l depă ă în mod corect pe celălalt nu „să-i
dea în cap”,ci să ajungă în vârf cu o anumită elegan ă.

Un artist cu loc în orice proiect al lumii!” Astfel este
perceput maestrul Constantin Lucaci. „Sculptând lumina”

ţi dintre noi trecem aproape zilnic pe lâng
ţei, f

ţei sale.
Constantin Lucaci s-a n

ţel, granit, piatr
ţar

ţa decernat de Universitatea
din Viena pentru întreaga activitate, bucurându-se
totodat ţii, a fost profesor
de sculptur

ţiei Internaţionale a Arti
ţar

ţii ale
sale s ţiului

ţiul

ţel inoxidabil donate ora
ţii particulare

sau publice din ora
ţia.

Format în medul artistic parizian, a reu
ţ ţ

ţiei pentru un eveniment
cultural în Boc ţile locale

ţ au profitat de prezenţa maestrului Lucaci în
localitatea natal

ţ

ţie îi poart

ţ ţine
sus fanionul marilor mae

ţ
ţa artele plastice. În atelierul s

ţa Televiziunii
Române din Bucure ţa-
unul dintre cele mai importante monumente cinetice din
lume, lucrare realizat

ţa. Impresionante sunt

ţeaz

ţa adun ţionale de la UNESCO

ţ ţii, am avut o activi
tate bogat

ţieze lumina
pentru c

ţiului
ţine maestrul c

ţi c
ţiu se datoreaz

ţiu, e o
leg ţinea
Constantin Lucaci, opera sa este mai greu de înţeles de
c

ţ
ţara

noastr

ţi
ţie la Roma la una dintre cele

mai mari galerii, au scris ziarele despre mine, a venit fostul
primar al Romei ţinut un discurs despre lucr

ţie

ţi s ţi aici în Italia cu
asemenea lucr

ţi s ţi nou

ţine c ţe s-a luptat s

ţ

şi
şi munc

şi auzul
tuturor celor care o percep ca pe un simbol al oraşului. La
cei 90 de ani ai s şi
priveşte cu bucurie de copil operele realizate cu atâta
d

şa Român
şi s-a remarcat ca unic artist contemporan prin sculpturile
monumentale în inox, o

şi str

şi fântâna de la Reşi

şi distinc

ştilor
Plastici şi s-a bucurat de aprecieri în şi str

şluiesc pe diverse
t

şi
luminii”, pentru c şi
lumina. De aceea, în anul 2007, s-a inaugurat Muzeul
Constantin Lucaci, muzeu aflat sub egida Vaticanului, iar
mai apoi, la 5 Iunie 2012 a fost inaugurat Muzeul
“Constantin Lucaci” din oraşul Bocşa, localitatea natal

şului Bocşa.
Alte lucr

şele Antwerp, Copenhaga, Ferrara,
Milano, Roma, Vene

şit, dup
şi disciplin

şi definirea armoniei cosmice.
R

şa, autorit şi iubitorii artei din oraş
şi jude

şi l-au s

şenii şi iubitorii de crea

ştri care au fixat şi consolidat
România între cele mai avizate-cultural şi
din lume în privin

şti, „Fântâna cinetic

şcare în oraşele: Br şi
Reşi şi lucr

şlefuit, care orneaz

şi Design din Cluj
Napoca îi încredin

şi am avut un
succes extraordinar. Japonezul care era un arhitect plin de
el şi care nici nu st

şa era atunci. Vine la mine şi zice: „Felici
t

şte
partea material

şi când am fost solicitat mi-am f

şi luminii în acelaşi timp, e un miracol inventat de
natur

şi pare un paradox pentru c

şi de aceea a existat o diferen
şte aprecierea operei sale între

şi cei din str
ştrii culturii nu se ocup

şi nici nu ştiu cultur şi lor li se
pare c şoar

şi asta nu au! Dar sunt
apreciat şi aici şi în str şi în str

şti care sunt geloşi pe ceilal şi-mi aduc
aminte c

şi a şi
începusem ca o vijelie s

ştit şi la un moment dat vin la
expozi şi era un grup de tineri acolo şi se uitau la lucr

şi vine unul dintre ei şi întreab şi
zi: „da”, şi „cum v

ştii locali şi murim de
foame şi dumneavoastr

şa am fost primit de un grup de tineri în
Italia”, povesteşte cu dezam

şi el în tinere
şeasc

şi-a sculptat nemurirea.

-

-
.

...

Elena Franţ

Constantin Lucaci, artistul care a îndrăznit să „sculpteze lumina”
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