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Oferte-Cereri
de Serviciu
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Doresc să îngrijesc bătrâni. Tel.
0748-929527.
Caut bărbat pentru ajutor în gospodărie, la sat, în Caraş-Severin.
Ofer cazare, masă şi salariu. Tel.
0255-261119, 0786-766216.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Execut lucrări int ext gresie
faianta rigips podele laminate
tencuieli gleturi zugraveli etc. Tel.
0743-426849, 0734-591973.
Masaj erotique cu finalizare, 100
lei. Tel. 0741-678400.
Tund câini: tuns, spălat, coafat,
tăiat unghii. Tel. 0786-112763.
Execut lucrări de lăcătuşerie,
sudură, în Reşiţa. Tel. 0770-371185.
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Recuperez taxa de poluare şi de
prima înmatriculare. Tel. 0727505315.
Tractări auto şi transport utilaje
Reşiţa. Tel. 0741-631795.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii şi zboruri charter
din Timişoara în toata România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Editorial

Imobiliare
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lună. Tel. 0728-568448.
Vând garsonieră, la etaj, cu 1
dormitor, 1 bucătărie, baie, coridor,
recent renovată, cu totul nou,
schimbat uşi interior, uşă metalică la
exterior, ferestre termopan noi, baia
mărită, cu cabină de duş nouă, wc
nou, chiuvete noi, podele laminate,
schimbate noi, gresie, faianţă,
mobilată şi utilată, preţ negociabil,
Aleea Albăstrelelor, bl. 3, ap. 21. Tel.
0732-603739, 0770-942914.
Vând apartament cu 2 camere,
4/10, centru. Tel. 0747-096075,
0355-411785.
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, semidecomandat, mobilată 1 cameră, centrală termică,
gresie, faianţă, uşă metalică, etaj
4/4, bloc acoperit, Moroasa II. Tel.
0355-411615.
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 15.000 € neg.
sau schimb cu apartament confort 2.
Tel. 0355-883833, 0766-411829 (rr)
Vând în Bocşa apartament 2 camere, renovat, geamuri termopan,
încălzire proprie, contor propriu de
apă, curent şi gaz, 25.000 € sau
schimb cu o casă în Bocşa Română.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod în jur de
800 mp, betonieră, circular, cazan
de ţuică, moară de măcinat cereale,
ocupabilă imediat, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timişoara.
Tel. 0731-306659, 0721-157588 (rr)
Vând în Reşi ţa garsonier ă
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 11.000 € neg.
Tel. 0748-406496. (RR)

Dan Popoviciu

Preţ 1,5 lei
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Închiriez apartament, 2 camere,
zona Poliţie. Tel. 0355-408066,
0770-546342, 0732-943380.
Vând la Otveşti loc de casă 600
mp, intravilan, 10.000 € neg. Tel.
0723-719308. (RR)
Vând în Bocşa Vasiova, str.
Bocşa Nouă nr. 7, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri,
pivniţă, garaj în curte, apă, gaz,
curte şi grădină, suprafaţă totală
644 mp, în spatele grădinii un lanţ
de pământ arabil, 25.000 € neg. Tel.
0355-422897, 0771-218601, 0255233269. (RR)
Vând la Bocşa Română, pe str.
Sadovei, apartament 3 camere,
încălzire centrală, mobilat, 18.000 €.
Tel. 0747-877713. (RR)
Vând teren în apropiere de
staţiunea Mărghitaş, la aprox. 300
m, cu mini-cabană din lemn alcătuită din cameră şi terasă, pomi fructiferi, curent, cale de acces, 5755 mp,
acte la zi, 1.5 €/mp neg. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3, cu 3 camere decomandate, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 32.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Vând apartament la casă, zona
Îndesire, lângă Facultate, compus
din etaj cu două camere şi baie, hol,
intrare pod, parter cu două camere
şi baie, hol, subsol cu cameră
sufragerie, bucătărie, cămară,
centrală termică, curte cu acces
auto, termopane noi şi alte utilităţi.
Tel. 0745-481773.
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, decomandat, cu
multiple îmbunătăţiri, 37.000 € neg.
Tel. 0757-400900. (RR)
Vând în Bocşa casă 3 camere,
baie, gresie, faianţă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, încă o casă în curte
cu bucătărie, cămară, magazie,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi şi viţă de vie, 37.000 €
neg. Tel. 0761-606403, 0761646468. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, etaj 4/4, 19.000 € neg. Tel.
0722-820910, 0761-606403. (RR)
Vând în Reşiţa şi zona limitrofă,
parcele de teren pentru construcţii
pensiuni, cabane sau heleşteie cu
apă curentă, 4 €/mp neg. Tel. 0727245233, 0770-307812. (RR)
Vând la Timişoara garsonieră în
Badea Cârţan, 22.500 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)
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Vând la Iablaniţa casă, 25.000 €.
Tel. 0768-239621. (RR)
Vând garsonieră în Reşiţa,
Luncă, lângă piaţa mică, Blocul
Funcţionarilor, 5.600 € neg. Tel.
0753-330950. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, apartament 2 camere,
17.000 € neg mobilat sau 16.500 €
negociabil, nemobilat. Tel. 0355805059. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0770-546592, 0769-212428. (RR)
Vând în Bocşa casă 4 camere,
baie, bucătărie, cămară alimente,
hol mare, baie, anexe în curte,
cămară, magazie, fântână, grădină
mare de 1700 mp, apă, gaz,
canalizare, 30.000 € neg. Tel. 0720382827, 0761-348045. (RR)
Închiriez în Reşiţa, în spate la
Renk, lângă izvor, sălaş, are casă 2
camere, grajd pentru animale, pomi
fructiferi, suprafaţa terenului este
1,5 ha. Tel. 0740-085778. (RR)
Vând la Moniom teren intravilan,
20 €/mp. Tel. 0255-232922, 0752032205. (RR)
Vând în Luncă, la blocurile din
cărămidă, pe Bd. A.I. Cuza, apartament 2 camere, 59,7 mp,
decomandat, bl. 32, parter. Preţ
negociabil. Tel. 0720-311810.
Vând casă în Dognecea, 3 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon, în centru. Preţ
9.000 €. Tel. 0733-594473.
Schimb casă la 25 km de Reşiţa,
cu apartament sau garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0743-992792.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, garaj şi anexe,
grădină 1520 mp, sau schimb cu
apartament în Reşiţa, 2-3 camere.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, izolat exterior, gresie,
faianţă, uşi schimbate, alte îmbunătăţiri, în Luncă, aproape de Poliţie.
Tel. 0770-538111, 0745-932492
Cumpăr garsonieră, confort 3, în
Reşiţa. Tel. 0255-261119, 0786766216.
Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, Govândari, cu îmbunătăţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 €,
negociabil. Tel. 0724-761770.
Vând casă în Reşiţa, cu 2
camere, bucătărie, baie, coridor, încălzire centrală proprie, termopane,
izolată, magazie de alimente în
curte, verandă pe lungimea casei,
preţ 15 €. Tel. 0722-705675.
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Paradoxul condamnării infractorilor la români

După mai bine de un cincinal s-a finalizat dosarul
transferurilor din fotbalul românesc. Sentinţele definitive,
care prevăd mulţi ani de închisoare cu executare sunt un
prim semnal de o asemenea forţă pentru hoţii cu gulere
albe din România. Cine ar fi crezut că infractorii vor fi atât
de aspru pedepsiţi, având în vedere comportamentul
unora dintre ei? Să-l luăm de pildă pe Giovani, văr cu Gigi.
Element de măsură pentru infatuarea prostului ajuns
bogat. Nema cultură, nema educaţie. Atuurile sale, tupeul,
înjurăturile şi scuipaţi aruncaţi în faţa moderatorilor tv.
Unde mai pui tonul băşcălios-nesimţit când, rămas fără
argumente îl jignea pe cel mai sărac decât el. Numărul
banilor, singurul criteriu al accederii pe o scară socială
construită din furt. Apoi, viluţa, limuzina, fineţurile cărora nu

prea le nimereşte numele. Că l-am pomenit pe văruţul Gigi,
nu înţeleg valul de cereri pentru a adera la o mişcare „free
Gigi”. Un tip mai deştept ca mine mi-a spus că free în
jargon înseamnă iarbă. Cică a făcut mult bine, Gigi. Da
dragilor. Lăsaţi-mă să fur ceva milioane de euro şi-apoi, în
milostivenia mea faţă de sărăntoci şi credinţa dar mai ales
vanitatea mă vor lăsa să arunc două, trei sute de mii celor
bătuţi de soartă spre înduioşarea proştilor care se chinuie
cu o nenorocită de slujbă, fie ea la stat sau la patron.
Revenind la dosarul transferurilor sunt de părere că cel
mai rău a picat Gică Popescu. Băiat cuminte, manierat,
sportiv desăvârşit, cred că vanitatea şi lăcomia l-au cam
ciupit de caracter şi l-au determinat să intre în combinaţii cu
fraţii Becali. Acum, plăteşte. Nu cred în teoria conform

căreia a fost condamnat pentru a nu putea candida la şefia
FRF. Completele de judecată au aplicat legea şi atât. Că ne
pare rău de unul sau de altul este o chestiune subiectivă
care constat, aşa cum aminteam mai sus de „free Gigi”, că
face parte dintr-un (alt) paradox al societăţii româneşti. Cât
timp parvenitul postdecembrist îţi scuipă coji de seminţe în
cap ţipi din toţi bojocii, călcate-ar DNA-ul, la puşcărie cu
tine! Dacă minunea se întâmplă şi individul ajunge după
gratii, brusc, oripilatului i se face milă. Că pedeapsa e prea
mare. Că n-a fost ăla chiar aşa de rău. Ba chiar a mai şi
ajutat pe unul sau pe altul. Şi ce bine i-o zicea lui cutărică! E
sau nu un paradox?
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Mam@ a doi copii lupt@ pentru via]a
unui alt copil
Neobosita Lili Gherle, femeia, mamă a doi copii, omul cu suflet
mare, a ajuns la a treia campanie pentru Mario Alexandru, băieţelul de
5 ani care suferă de leucemie. Lupta ei pentru salvarea lui Mario a
început în momentul în care o colegă a întrebat-o dacă vrea să ajute un
caz, ştiind de implicarea ei în campaniile de donare de sânge şi
campanii sociale. Cum nu ştie să spună "nu" atunci când vine vorba de
un suflet aflat în suferinţă, Lili Gherle a iniţiat campanii de ajutor pentru
băieţelul din Dognecea. "Când m-a luat în braţe şi m-a mângâiat pe faţă
m-a "omorât" şi şi-a făcut ei însăşi o promisiune aceea de a lupta pentru
Mario, mai ales că "starea băiatului merge pe drumul cel bun pentru că
are şanse reale si concrete sa ajungă un om matur", nu luptă pentru o
cauză pierdută. Alături de Mario în lupta cu leucemia se află tatăl lui şi
sora tatălui, care după 20 de ani trăiţi în Germania şi-a folosit toată
agoniseala pentru tratamentele lui Mario, după ce mama micuţului l-a
părăsit în urmă cu aproximativ 2 ani, deşi ştia de boala băiatului.

Prima campanie a fost organizată în 26 martie şi a avut alături
membrii PDL care au venit să doneze sânge la Centrul de Transfuzie
Sanguină din Reşiţa, trecând de barierele politice şi dezvăluindu-şi
latura umană. Lili Gherle speră ca solidaritatea lor să determine si alte
partide să le urmeze exemplul. Campaniile a 2-a şi a 3-a au avut loc în
28 februarie, respectiv 3 martie şi au primit sprijinul unei doamne
inimoase din Reşiţa, Simona Turcin, iar în ediţia din 28 februarie s-au
alăturat campaniei Asociaţia Laurus din Anina împreună cu locuitori ai
acestui oraş.
Toate aceste campanii au avut de fapt dublu rol: au ajutat Centrul de
Transfuzie Sanguină din Reşiţa cu un necesar de sânge, iar pentru
Mario s-au adunat bonuri valorice şi bani de la cei care s-au solidarizat
cu această cauză.
Toate aceste bonuri au ajuns la Mario, fiind de un real folos pentru
achiziţionarea alimentelor fără gluten pe care băieţelul e nevoit să le
consume datorită nemiloasei boli, iar banii sunt necesari pentru
transportul săptămânal la verificarea evoluţiei de către laboratorul din
Reşiţa, apoi lunar la Spitalul de copii Louis Ţurcanu din Timişoara şi din
trei în trei luni pentru chimioterapie la acelaşi spital. Astfel că, donatorii
care au venit la Centru de Transfuzie Sanguină, prin dublu gest de
solidaritate salvează viaţa unui copil.
Campania nu se opreşte însă aici. Vor urma etape ale campaniei
pentru Mario organizate în 12 şi 15 martie, şi în săptămânile care
urmează, până la Paşti.
Lili Gherle face un apel tuturor celor care doresc să ajute familia lui
Mario, să susţină aceste tratamente, o pot face în contul deschis la ING
pe numele Bibolariu Marius Radu, nr. cont: RO38 INGB 0000 9999
0419 7708.
Elena Franţ
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Cum ne lu@m to]i banii pe taxa de poluare.
Evitare OuG 8/2014
Guvernul ne scrie sec:
“Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate
pana la data plăţii integrale şi cheltuielile de
judecata, precum şi alte sume stabilite de instanţele
judecătoreşti, devenite executorii pana la data de 31
decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani
calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora. Cererile de restituire ale contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare, in termen de
45 de zile de la înregistrare, iar plata transelor anuale
se efectuează conform graficului stabilit de
Administraţia Fondului pentru Mediu.
Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data
împlinirii termenului prevăzut la alin. (2). In cursul
termenului prevăzut la alin. (1) orice procedura de
executare silita se suspenda de drept. Sumele
prevăzute la alin. (1), plătite in temeiul prezentei
ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele
preturilor de consum comunicat de Institutul Naţional
de Statistică. Procedura de efectuare a plăţii titlurilor
executorii va fi stabilita prin ordin comun al
ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al
ministrului finanţelor publice, cu respectarea
termenelor prevăzute la alin. (1). Platile restante la
sumele aferente titlurilor executorii emise pana la
data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta şi pentru care nu a fost demarata procedura
de executare silita se efectueaza cu respectarea
prevederilor alin. (1)-(6).”
Ce putem face?
Noi credem ca aceasta ordonanţa de urgenta
poate fi evitata şi sa primiţi întreaga sumă.
Pasul 1 - Obţineţi o hotărâre judecătorească
favorabilă.
Pasul 2 - Executaţi silit statul.
Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor
publice în temeiul titlurilor executorii se realizează
din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul
de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată
respectivă (s.in.).
Ordonatorii principali de credite bugetare au
obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun,
inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii,
pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale
instituţiilor din subordine a creditelor bugetare
necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite
prin titluri executorii.
În procesul executării silite a sumelor datorate de
către instituţiile publice în baza unor titluri executorii
trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni
privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite,
în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor
aprobate potrivit legii.
Ordonanţa nr. 22/2002, aprobată şi completată
prin legea nr. 288/2002, a introdus însă o diferenţiere
între stat (instituţiile publice) şi restul subiectelor de
drept, prevăzând că:
„Art. 1: Executarea obligaţiilor de plată ale
instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se
realizează din sumele aprobate prin bugetele
acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează
obligaţia de plată respectivă (s.in.).
Art. 2: Ordonatorii principali de credite bugetare
au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun,
inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii,
pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale
instituţiilor din subordine a creditelor bugetare
necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite
prin titluri executorii.
Art. 3: în procesul executării silite a sumelor
datorate de către instituţiile publice în baza unor
titluri executorii trezoreria statului poate efectua
numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către
ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi
a destinaţiilor aprobate potrivit legii (s.în.)."
Nu există un mod unitar de a interpreta prevederile ordonanţei la acest moment, putându-se considera, de exemplu, că executarea silită mobiliară sau
imobiliară a instituţiilor publice nu mai este permisă,
sau că este permisă executarea silită, ordonanţa
reglementând numai poprirea asupra conturilor de la
trezorerie (poprirea conturilor instituţiilor publice de
la bănci nefiind aşadar afectată), ori că interzice
executarea silită asupra altor fonduri băneşti decât
cele alocate de la bugetul de stat în acest scop.
Curtea Constituţională a fost sesizată în numeroase rânduri pentru a examina constituţionalitatea
Ordonanţei 22/2002. în decizia nr. 161/22.04.2003,
Curtea a reţinut că „(...) ar fi disproporţionat şi
inechitabil a recunoaşte creditorilor instituţiilor
publice dreptul de a-şi valorifica creanţele împotriva
acestora în condiţiile dreptului comun, cu consecinţa

perturbării grave a activităţii care constituie însăşi
raţiunea de a fi a unor asemenea instituţii. Astfel,
O.G. nr. 22/2002 consacră, în materia executării
creanţelor faţă de instituţiile publice, un regim
derogatoriu de la dreptul comun, atât prin aceea că
instituie restricţii în urmărirea fondurilor băneşti ale
acestora, cât şi pentru că limitează o atare urmărire
exclusiv la fondurile băneşti, (s.în.)”.
Din această decizie a Curţii Constituţionale
rezultă că nu este posibilă o urmărire silită mobiliară
sau imobiliară, ci numai o urmărire a anumitor
fonduri băneşti ale instituţiilor publice.
În alte decizii Curtea Constituţională, fără a reveni expres asupra acestei opinii, arată că: „Indiscutabil, ordonanţa instituie anumite limite ale executării,
în sensul că aceasta nu se poate face asupra
oricăror resurse băneşti ale instituţiilor publice, ci
numai asupra acelora alocate special de la buget în
acest scop (s.in.). Această limitare nu este însă
contrară Legii fundamentale, ci, aşa cum s-a arătat,
este în concordanţă cu principiile consacrate de
aceasta şi nu înfrânge regula accesului liber la
justiţie sau dreptul la un proces echitabil.
Interzicerea executării silite asupra altor fonduri
băneşti decât cele alocate de la bugetul de stat în
acest scop nu constituie o discriminare a creditorului
în favoarea statului, aşa cum se susţine în motivarea
excepţiei, ci o normă de protecţie de interes general,
fiind de neconceput ca pe calea executării silite a
unui titlu executoriu să se ajungă la lipsirea unei
instituţii publice de resursele sale financiare
destinate acoperirii altor cheltuieli decât cele stabilite
prin titlul executoriu (s.in.).” Curtea nu arată expres
dacă limitarea priveşte numai executarea silită a
fondurilor băneşti (adică pot fi executate nu numai
anumite fonduri, ci şi bunurile mobile sau imobile din
domeniul privat), sau toate tipurile de executare,
nefiind posibilă decât executarea silită a fondurilor
băneşti special alocate de la bugetul de stat.
Nu există încă o practică unitară asupra acestui
aspect. Oricum, discutarea efectelor Ordonanţei
22/2002 nu constituie subiectul prezentului articol.
Credem că, faţă de soluţiile rezultate din
jurisprudenţă Curţii Europene, această ordonanţă şi
„filosofia” pe care se bazează devin irelevante.
Concluzie
Aşa cum rezultă din cele arătate anterior, articolul
6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în maniera în care a fost interpretat el de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, impune statului (şi
instituţiilor publice) obligaţia pozitivă de a se „plia” la
hotărârile judecătoreşti „definitive şi obligatorii” prin
care a fost obligat la plata unor sume de bani, nefiind
oportun „să se ceară unei persoane, care a obţinut o
creanţă contra statului în urma unei proceduri
judiciare, să trebuiască apoi să iniţieze procedura
executării pentru satisfacerea creanţei sale”.
In consecinţă, statul nu poate să refuze, să omită
sau să întârzie într-un mod nerezonabil executarea
unor asemenea hotărâri. Lipsa fondurilor nu este
considerată un motiv justificat pentru întârziere.
Faţă de obligaţiile pozitive care revin statului în
baza Convenţiei, credem că Ordonanţa 22/2002
devine irelevantă, acest act normative găsindu-şi
aplicare numai în cazul existenţei unei proceduri de
executare silită.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru „filosofia” care
stă la baza Ordonanţei 22/2002. în opinia Curţii
Constituţionale, Ordonanţa este justificată de faptul
că „(...) ar fi disproporţionat şi inechitabil a recunoaşte creditorilor instituţiilor publice dreptul de a-şi
valorifica creanţele împotriva acestora în condiţiile
dreptului comun, cu consecinţa perturbării grave a
activităţii care constituie însăşi raţiunea de a fi a unor
asemenea instituţii.” Altfel spus, activitatea administraţiei nu poate fi perturbată, în schimb este acceptabilă, uneori, o perturbare a rezultatului activităţii
justiţiei. în schimb, Curtea Europeană porneşte de la
premisa că„ (...) administraţia constituie un element
al statului de drept şi că interesul său se identifică cu
cel al unei bune administrări a justiţiei”.
Apreciem că ar fi necesară adoptarea unui act
normative care să detalieze un mecanism transparent prin care să se asigure îndeplinirea de către stat
a obligaţiilor pozitive care îi revin în temeiul
Convenţiei în privinţa executării obligaţiilor de plată
stabilite în sarcina sa prin hotărâri judecătoreşti
„definitive şi obligatorii’'.
Av. COLTUC MARIUS VICENTIU
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro
Instalati aplicatiile Line,Skype şi WHATSAPP Noi
avem urmatoarele date:
- pentru aplicatia LINE - Cab.av.Coltuc şi numarul
0745150894
- pentru aplicatia Skype - user avocatcoltuc
- pentru aplicatia Whatsapp - numarul 0745150894. Ne vedem şi auzim gratuit pe telefon.

Recomand@ri pentru prevenirea furturilor
din magazine
Obiectele de valoare mare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în
atenţia infractorilor care concep cele mai ingenioase modalităţi de a şi
le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-un magazin, într-un
depozit sau în circulaţie. Orice verigă slabă în expunerea, depozitarea,
manipularea sau paza acestor valori va fi speculată de răufăcători în
săvârşirea unei infracţiuni.
Având în vedere cele de mai sus, Poliţia vă transmite următoarele
recomandări:
l Stabiliţi o strategie de siguranţă a magazinului pentru prevenirea
furturilor, inclusiv a celor de pe raft (în conformitate cu prevederile Legii
nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor) şi asiguraţi-vă că tot personalul o cunoaşte şi o respectă.
Instruiţi periodic angajaţii în această direcţie.
l Instruiţi-vă angajaţii să fie atenţi şi să recunoască potenţialii
infractori. De obicei, hoţii au un comportament specific, privind mai
degrabă în jurul spaţiului comercial şi la persoanele din magazin şi mai
puţin la anumite produse.
l Oferind suspectului indicii că a fost identificat, creaţi condiţii pentru
evitarea infracţiunii. Pe cei mai mulţi dintre infractori, o abordare de
genul „Pot sa vă ajut cu ceva?” sau „Vă pot ajuta să găsiţi ceea ce
căutaţi?” îi va determina să îşi abandoneze planurile.
l Cele mai eficiente strategii de prevenire sunt cele care combină
dispozitivele tehnice de siguranţă cu vigilenţa factorului uman.
Eficacitatea camerelor de luat vederi cu circuit închis este sporită de o
bună iluminare, de folosirea unor oglinzi ingenios plasate (pentru
vizualizarea unghiurilor „moarte”) şi de un personal bine instruit.
l Dotaţi-vă magazinul cu un sistem viabil de alarmă, ţinând cont de
faptul că preţul reflectă, de regulă, calitatea produselor de acest tip.
l Apelaţi la serviciile unei societăţi specializate de pază şi intervenţie
rapidă.
l Amplasaţi, în special în zonele care prezintă risc maxim, plăcuţe
avertizoare prin care informaţi publicul cu privire la existenţa unui
sistem de supraveghere video.
l În alegerea design-ului magazinului dumneavoastră (aranjarea
vitrinelor, prezentarea produselor ş.a.) aveţi în vedere faptul că nu
atrageţi numai cumpărătorii, ci şi potenţiali infractori şi luaţi-vă masuri
suplimentare de protecţie.
l Prezentaţi produsele în vitrine sau tejghele din sticlă, bine fixate,
astfel încât să nu poată fi deplasate, împinse sau dislocate.
l Protejaţi produsele de mare valoare cu senzori racordaţi la sistemul
de alarmă.
l O casă de bani de calitate va proteja lichidităţile şi obiectele de
mare valoare pe care le deţineţi dacă este amplasată cât mai discret cu
IPJ Caraş-Severin
putinţă.
S.C. POPCRIS TRANS S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a
l Autotractorului Volvo 420 an fabricaţie 2001
Preţ pornire licitaţie
4.800 EURO+TVA
Taxa înscriere licitaţie
100 EURO
Pas licitaţie
100 EURO
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu 40%.
Participanţi la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune de 20% din
valoarea bunului în contul S.C. POPCRIS TRANS S.R.L. nr. RO81
RZBR 0000 0600 1291 4388 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de
ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 07.03.2014 în
caz de neadjudecare vor avea loc săptămânal, vineri, la ora 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş în condiţiile descrise mai sus.
Informaţii suplimentare pe site-ul www.relicons.ro sau zilnic între
orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

S.C. POPASUL TAICUTU S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator SCP Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri:
l autoturism Ford Focus C MAX fabricat în 2004
Preţ pornire licitaţie 2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
100 EURO
l echipamente tehnologice (mut tâmplărie, circular cu maşină de
găurit, ober freză, şlefuitor cu bandă, drujbă STHIL, drujbă electrică,
şlefuitor, bormaşina, maşină de legat bandă) evaluate la suma de 69
EURO+TVA.
5 EURO
Pasul de licitaţie
Taxa participare
5 EURO/bun
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
Şedinţele de licitaţie continuă din data de 07.03.2014 ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş,
în caz de neadjudecare vor avea loc săptămânal, vineri, la ora 10 în
aceleaşi condiţiile descrise mai sus. Bunurile scoase la vânzare pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.
Listele de preţuri privind bunurile mobile pot fi consultate.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la telefon 0256-242823 şi la sediul lichidatorului.
Debitor SC Estuar Plus SRL cu sediul în municipiul Reşiţa, str.
Traian Lalescu, nr. 16, ap. CAM. 1, judeţul Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/441/2005, CUI 17542820, prin
lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 publică următoarea:
NOTIFICARE
În baza art. 109 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 24.03.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 04.04.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
22.04.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 08.05.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
10.04.2014, ora 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
10.04.2014, ora 11.30 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 08.05.2014 se citează:
- HERES ALEXA, cetăţean român, domiciliat în sat Mănăstire, com.
Birda, nr. 88, jud. Timiş, act de identitate tip CI, seria TM nr. 408312, data
naşterii 09.06.1967 în loc. Cupseni, jud. Maramureş, CNP
1670609243112, în calitate de asociat unic şi administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
nr. 5193/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea SC Acant Durabilcons SRL, sediul social în municipiul
Reşiţa, str. Mociur, nr. 36, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală
29356481 număr de ordine în Registrul Comerţului J11/600/2011, prin
administrator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:
NOTIFICARE

Debitoarea SC Faldcons SRL, sediul social în sat Soceni, com.
Ezeriş, nr. 134, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală 3064327,
număr de ordine în Registrul Comerţului J11/978/1992, prin
administrator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:
NOTIFICARE
În baza art. 61 alin. (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006,
anunţăm toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 24.03.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.04.2014.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 30.04.2014.
Termenul de continuarea a procedurii este 24.04.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 22.04.2014, ora 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.
Administratorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
22.04.2014 ora 11.30 la sediul administratorul judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş. Pentru termenul din
24.04.2014 se citează:
- Fara Adam, cetăţean român, domiciliat în sat Soceni, comuna
Ezeriş, nr. 130A, jud. Caraş-Severin, data naşterii 04.12.1961, în loc.
Soceni, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI seria KS, nr. 367075,
emis de SPCLEP Reşiţa, la data de 10.02.2011, CNP 1611204113689,
în calitate de asociat unic/ administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
5975/115/2013 fiind timbrată corespunzător.

În baza art. 61 alin (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006,
anunţăm toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 07.04.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 28.04.2014.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 14.05.2014.
Termenul de continuarea a procedurii este 29.05.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 05.05.2014, ora 12.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.
Administratorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
05.05.2014 ora 11,30 la sediul administratorul judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul 29.05.2014 se citează:
- UNGUR SEBASTIAN TRAIAN, cetăţean român, domiciliat în
municipiul Reşiţa, str. Mociur nr. 36, jud. Caraş-Severin, data naşterii
10.01.1977, act de identitate tip CI seria KS, nr. 361070, emis de
SPCLEP Reşiţa, la data de 30.11.2010, CNP 1770110113676, în calitate
de asociat unic administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
5931/115/2013 fiind timbrată corespunzător.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap Neuromotor
Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o firmă pentru
dispozitive medicale, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate CS
- proteze, orzteze, corset, ghete ortopedice, saci de colosomie,
cărucioare. Program în fiecare marţi între orele 14.15 - 17.00.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei, tel.
0751-486304 la orice oră.

Imobiliare
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, Aleea Felix (zona Intim),
uşi interior noi, podele laminate noi,
termopane, recent renovat, etaj 1,
bloc izolat, 4 etaje, preţ 27.500 €
negociabil. Tel. 0768-158336.
Vând grădină în Govândari,
toate utilităţile, acte în regulă. Preţ
3.500 € negociabil. Tel. 0355407975.
Vând grădină intravilan 1400 mp
în satul Sosdea comuna Măureni.
Preţ 2 €/mp. Tel. 0740-088315.
Doresc să închiriez pe termen
lung, peste 1 an, apartament cu 2
camere decomandate, nemobilate,
zona Kaufland, eventual să cumpărăm în 2 ani. Ofer 50 €. Tel. 0745241231 sau 0770-843099.
Vând apartament 1 cameră
mobilat şi utilat în Reşiţa str.
Victoriei bl. 3, preţ 18.500 €. Tel.
0720-001425.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 băi, parter,
Micro IV, bloc 4 etaje, preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0771-390864.
Vând casă în localitatea Naidăş.
Tel. 0767-507335.
Persoană fizică, vând apartament cu 4 camere, scară interioară,
bucătărie, debara, 2 băi, centrală
termică, geamuri termopan, boxă,
garaj-opţional, central, B-dul I.L.
Caragiale. Preţ neg. 55.000 €. Tel.
0724-575139, 0727-047540.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat Aleea Dacia, pe termen
lung, cu 120 €/lună. Tel. 0720026801.
Vând teren intravilan Văliug. Tel.
0726-701010.
Vând teren intravilan Bratova.
Tel. 0726-701010.
Închiriez apartament 2 camere,
Micro 2, parter, nemobilat. Tel.
0355-803016.
Vând sau închiriez apartament 2
camere, nemobilat, izolaţie interiorexterior, tâmplărie termopan, uşă
metalică. Tel. 0759-077067.
Vând apartament 2 camere, 60
mp decomandat, în Moroasa 1,
Reşiţa, cu 2 băi, vedere bilaterală,
parter înalt, 21.000 €. Tel. 0766603190.
Vând apartament 1 cameră
foarte spaţios, în Reşiţa, Motsur,
balcon, etaj 1, preţ 9500 €. Tel.
0766-603190.
Vând apartament 2 camere în
Băile Herculane, foarte spaţios,
zona pieţei, complet mobilat şi utilat
modern. Tel. 0766-603190.
Vând cămin cu 2 camere alea
Albăstrelelor, izolat exterior, centrală proprie, termopane, mobilă de
bucătărie, masă cu scaune, aragaz,
frigider, mobilă de cameră, canapea, preţ 12.500. Tel. 0746-769501.
Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, îmbunătăţit, cărămidă arsă,
zonă foarte bună, proprietar. Tel.
0747-100744.
Schimb apartament, 2 camere,
confort 2, situat în Caransebeş, cu
apartament cu 2 camere în Reşiţa.
Tel. 0731-157883, 0764-183655.
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, parter, pe Bulevardul
Muncii, 28 000 €. Tel. 0744-465530.
Vând sau schimb apartament la
casă, 3 camere, dependinţe, curte,
garaj. 2 camere 3,5/5,5 m şi o
cameră 4/3,5 m. Str. Ştefan cel Mare
nr. 24, zona Universalul Vechi.
Schimb cu apart. 2 camere sau o
cameră în Govândari + diferenţă.
Preţ 28.000 € neg.Tel. 0745-027024
Vând apartament 3 camere, etaj
2 din 4, în Luncă lângă Poliţie, b-dul
A.I. Cuza nr. 36. Preţ 26.000 €. Tel.
0355-427838.
Schimb urgent casă în Dognecea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Preţ 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând la Măureni teren intravilan
720 mp, 6 €/mp. Tel. 0724-477642.
Vând casă de vacanţă/sălaş,
2000 €. Tel. 0724-307685. (RR)
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Bugetarii ar putea primi tichete de vacanţă în valoare
de până la şase salarii minime pe economie, echivalentul a
5100 de lei. Potrivit unui proiect de lege adoptat de Comisia
pentru industrie a Camerei Deputaţilor, tichetele sunt
nominale, iar beneficiarii le vor putea folosi numai în
România, inclusiv în pensiuni agroturistice.

Ministerul Finanţelor Publice ar putea introduce un
plafon de 10.000 de lei la tranzacţiile cu imobile şi
autovehicule plătite în numerar, la fel ca în cazul
tranzacţiilor între persoane fizice, sau chiar de 50.000
de lei pentru bunuri imobile, a declarat recent,
secretarul de stat în MFP Dan Manolescu.

Rezultatele examenelor din cadrul
simul@rii na]ionale la clasa a VIII-a

Configura]ia Guvernului
PSD - PC - UNPR - UDMR

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat rezultatele
examenelor din cadrul simulării naţionale la clasa a VIII-a. Din
totalul celor 187.886 de elevi înscrişi, 177.946 (94,7%) au
participat la toate probele. Dintre aceştia, 86.893 (48,8%) au
obţinut medii peste 5. Scopul simulării a fost aducerea în
atenţia elevilor şi a profesorilor lor a situaţiei reale privind
pregătirea înainte de evaluarea naţională din vară.
La Limba română, prezenţa a fost de 95,4%, iar 119.963
(66,95%) de elevi au obţinut note peste 5, în timp ce la
Matematică, prezenţa a fost de 95,2%, iar 54.465 (30,4%) au
obţinut note peste 5. La limba maternă, prezenţa a fost de
94,5%, iar 7.912 (76%) au obţinut note peste 5. Din datele
prezentate rezultă că peste jumătate dintre cei prezenţi la
simulări au obţinut note peste 5 la disciplina Limba română,
fapt care nu s-a înregistrat şi la disciplina Matematică, unde
procentul de 30,4% indică un nivel scăzut de pregătire a
elevilor, în condiţiile în care subiectele au fost concepute
pentru un nivel mediu, tipic oricărei evaluare de masă.
Ca urmare a situaţiei înregistrate, conducerea MEN a
decis adoptarea mai multor măsuri de remediere a situaţiei,
care urmează să fie aplicate, pe verticală, la nivelul fiecărui
judeţ. În acest fel, de la inspectorat, până la şcoală şi elev, se
vor întreprinde următoarele:
l Inspectoratele şcolare vor prezenta situaţia reală tuturor
directorilor de şcoli şi vor aduce la cunoştinţa acestora
măsurile dispuse de MEN şi, după caz, a celor adoptate la
nivel local. De asemenea, inspectoratele vor monitoriza
implementarea acestora.
l La nivelul şcolii, va fi analizată situaţia şi se vor lua măsurile impuse de MEN, dar şi alte măsuri suplimentare pentru
pregătirea elevilor, acolo unde şcoala consideră necesar.
l Părinţii vor fi informaţi asupra situaţiei elevilor, în cadrul
şedinţelor cu părinţii. Tot atunci, li se vor prezenta soluţiile pe
care şcoala le are în vedere pentru fiecare elev în parte.
l Lucrările fiecărui elev vor fi analizate la nivelul clasei,
pentru a se identifica punctele slabe şi, în consecinţă, pentru a
putea corecta neajunsurile înregistrate.
În şedinţa Guvernului din data de 26 februarie 2014 a fost aprobată l Se vor efectua ore de pregătire pentru examinarea
Hotărârea Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a unor naţională din vară.
Biroul de presă
prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 756/2010.
Astfel, se reglementează o nouă perioadă de depunere a cererilor
Pe judeţe, cele mai mari procente de note peste 5 s-au
de plată, pentru anul 2013, pentru schemele de ajutor de stat în înregistrat în municipiul Bucureşti 64,21%, judeţul Brăila agricultură pentru plata primelor de asigurare, precum şi pentru 60,42% şi judeţul Cluj 59,18%. Prezenţa elevilor la examene
motorina utilizată în agricultură, respectiv de la data intrării în vigoare a a fost aici de peste 95%. Cele mai slabe rezultate s-au
prezentei hotărâri până la data de 15 martie 2014, inclusiv.
înregistrat în Călăraşi - 34,18%, Caraş-Severin - 36,28% şi
Acest proiect s-a iniţiat ca urmare a condiţiilor meteorologice Tulcea - 37,95%. Şi aici, prezenţa a fost de aproximativ 90%.
nefavorabile din ultima decadă a lunii ianuarie 2014, perioadă în care
La Limba Română, al şaptelea rezultat în ordine inversă,
pentru o mare parte din judeţele ţării a fost declarat cod galben, Caraş-Severin - 59,1%; la Matematică, Caraş-Severin a
portocaliu sau roşu de viscol şi ninsoare, ceea ce a generat dificultăţi în ocupat penultimul loc -19,3% iar la Limba maternă, cel mai
deplasarea agricultorilor de la domiciliu la centrele judeţene ale mare procent s-a înregistrat în Bistriţa-Năsăud, unde
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea depunerii prezenţa elevilor la simulare a fost de 100%, iar cel mai
la timp (31 ianuarie 2014) a cererilor de plată a ajutoarelor de stat scăzut, în Caraş-Severin - 21,74%, unde, de asemenea,
cuvenite.
prezenţa a fost de 100%.

În urma schimbării configuraţiei politice a Guvernului, prin demisia
miniştrilor PNL şi intrarea UDMR la guvernare, marţi, 4 martie, în plenul
Camerelor reunite a fost votată componenţa noului guvern condus de
Victor Ponta. Miercuri, 5 martie, Preşedintele Traian Băsescu a validat
noul guvern.
Executivul îşi va asuma răspunderea pentru programul de
guvernare actualizat.
Configuraţia Guvernului PSD - PC - UNPR - UDMR:
l Liviu Dragnea, vicepremier, ministrul Dezvoltării Regionale (PSD)
l Gabriel Oprea, vicepremier, ministrul Afacerilor Interne (UNPR)
l Daniel Constantin, vicepremier, ministrul Agriculturii (PC)
l Kelemen Hunor, vicepremier, ministrul Culturii (UDMR)
l Robert Cazanciuc, ministru al Justiţiei
l Titus Corlăţean, ministru al Afacerilor Externe
l Mircea Duşa, ministru al Apărării Naţionale
l Rovana Plumb, ministru al Muncii şi Familiei
l Attila Korodi, ministru al Mediului şi Schimbărilor Climatice
l Nicolae Bănicioiu, ministru al Sănătăţii
l Gabriela Szabo, ministru al Tineretului şi Sportului
l Remus Pricopie, ministru al Educaţiei Naţionale
l Constantin Niţă, ministru al Economiei
l Eugen Teodorovici, ministru al Fondurilor Europene
l Ioana Petrescu, ministru al Finanţelor Publice
l Alexandru Răzvan Cotovelea, ministrul pt. Societatea Informaţională
l Dan Şova, ministru al Transporturilor
l Liviu Voinea, ministru delegat pentru Buget
l Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru Învăţământul Superior
l Florin Jianu, ministru delegat pt. IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
l Eugen Nicolicea, ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul
l Răzvan Nicolescu, ministru delegat pentru Energie
l Doina Pană, ministru delegat pentru Apă şi Păduri
l Aurelia Cristea, ministru delegat pentru Dialog Social
l Bogdan Stanoevici, ministru delegat pt. Românii de Pretutindeni

Ajutor de stat în agricultur@

ANL primeşte anul acesta de la bugetul
de stat 128 de milioane de lei, echivalentul a
28,4 milioane de euro, pentru a construi noi
locuinţe sociale. Din această sumă, pentru
prima oară, o parte este destinată construirii
de locuinţe pentru romii cu venituri mici.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că pentru a
intra în posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2013, rentierii trebuie să se
prezinte la centrele judeţene ale Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în
perioada 01 martie - 31 august 2014 (în
zilele lucrătoare) pentru vizarea carnetelor
de rentier agricol. În acest sens rentierii
agricoli se pot prezenta la oricare centru
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
Autoritatea Na ţional ă Sanitară
Ve t e r i n a r ă ş i p e n t r u S i g u r a n ţ a
Alimentelor a primit o informare oficială din
partea Organiza ţiei Mondiale pentru
Sănătatea Animalelor (OIE) privind statutul
ţ ării noastre în ceea ce prive şte
Encefalopatia Spongiformă Bovină (boala
vacii nebune), conform căreia, din luna mai,
România ar putea fi recunoscută drept stat
membru cu risc neglijabil pentru această
boală, informează ANSVSA.
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM) a adoptat, în urma avizului
favorabil primit din partea Comisiei
Europene, deciziile prin care sunt stabilite
noile tarife maxime pentru serviciile de
interconectare în vederea termin ării
apelurilor. Începând cu data de 1 aprilie
2014, noile tarife maxime pentru terminarea
apelurilor în România scad de la 0,67
eurocenţi/minut la 0,14 eurocenţi/minut,
pentru terminarea la puncte fixe, respectiv
de la 3,07 eurocenţi/minut la 0,96 eurocenţi/
minut, pentru terminarea la puncte mobile.
Tariful de terminare se facturează
exclusiv în cazul apelurilor în afara reţelei şi
reprezintă preţul pe care reţeaua apelată îl
solicită pentru acceptarea apelului.
Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală anun ţ ă că va recurge la
înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a
persoanelor impozabile a căror cifra de
afaceri a depăşit 220.000 lei şi nu au solicitat
înregistrarea, potrivit unui comunicat al
instituţiei.

l Biroul Electoral Central a respins protocolul de constituire al Uniunii Social Democrate. Măsura a fost luată pentru că aceeaşi denumire a fost folosită şi în
campania electorală pentru Camera Deputaţilor şi Senat, din anul 2006 l Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a demisionat, în plenul Parlamentului, de la şefia
Senatului l Pentru anul fiscal 2014, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%
l Suportarea de către consumator a vreunui cost pentru un premiu va fi considerată practică incorectă, potrivit unui proiect legislativ care urmăreşte
transpunerea reglementărilor europene în legislaţia românească l Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul noului Cod rutier iniţiat de
Radu Stroe l Curtea Constituţională a României a decis că sunt neconstituţionale dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale care prevăd posibilitatea titularizării
cadrelor didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare în ultimii 3 ani l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea
schimbului transfrontalier de informaţii referitoarela
încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa
rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate
acestor încălcări (M.O. nr. 31 din 15.01.2014)
l H.G. nr. 24/2014 privind instituirea Programului
naţional "ROMÂNIA 100" (M.O. nr. 41 din 17.01.2014)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul privind
asistenţa religioasă în Armata României din 13.01.2014
(M.O. nr. 43 din 20.01.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1509/733/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului
de prescripţie medicală electronică pentru medicamente
cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de
completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 43 din 20.01.2014)
l H.G. nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea
calificării de medic veterinar şi reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic
veterinar (M.O. nr. 44 din 20.01.2014)
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l H.G. nr. 19/2014 privind modificarea şi completarea
H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării
privind securitatea la incendiu (M.O. nr. 44 din 20.01.2014)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 8/2014 pentru
stabilirea condiţiilor de operare în spaţiul aerian naţional a
aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord (M.O. nr. 50
din 21.01.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1384/404/2013 / 42/2014 privind modificarea Normelor de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr.
1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea,
descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a
băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor
aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului
sănătăţii publice şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008
(M.O. nr. 53 din 22.01.2014)
l O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a
străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un
drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului

Economic European (M.O. nr. 63 din 24.01.2014)
l H.G. nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de
posturi pentru Ministerul Public (M.O. nr. 66/27.01.2014)
l Ministerul Finanţelor Publice - Procedura de restituire a
sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru din
26.11.2013 (M.O. nr. 68 din 28.01.2014)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF
nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a
cererilor de rambursare a TVA achitate de către
persoanele impozabile stabilite în România pentru
importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat
membru al Uniunii Europene (M.O. nr. 68 din 28.01.2014)
l H.G. nr. 14/2014 privind aprobarea Licenţei de
concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de
exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul
Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega
Minerale Industriale" - S.A. (M.O. nr. 73 din 29.01.2014)
l H.G. nr. 15/2014 privind aprobarea Licenţei de
concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de
exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul
Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru
Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Bega
Minerale Industriale" - S.A. (M.O. nr. 73 din 29.01.2014)

Premierul israelian s-a deplasat în SUA pentru a
discuta cu preşedintele Barack Obama despre liniile
directoare propuse de SUA în cadrul negocierilor de
pace dintre Israel şi palestinieni. În faţa termenului
limită, aprilie, impus de SUA, liderul israelian a spus că
Israel şi-a îndeplinit obligaţiile dar palestinienii nu.

Preşedintele francez s-a întâlnit cu preşedintele
interimar, liderii religioşi şi trupele franceze în timpul unei
vizite în Republica Centrafricană. Hollande a declarat că
trupele sale vor lucra pentru a opri divizarea statului
african şi vor depune eforturi pentru a dezarma luptători
rivali angajaţi în violenţe inter-religioase.

Reprezentanţii Serbiei şi ai Comisiei Europene
participat, la Belgrad, la prima şedinţă a Consiliului de
stabilizare şi de asociere, unde s-a discutat punerea în
aplicare a criteriilor de la Copenhaga pentru aderarea la
UE ca şi punerea în aplicare a Acordului de stabilizare şi
de asociere (ASA) şi a celor mai importante reforme.

PE cere penaliz@ri pentru înc@lcarea
drepturilor omului în UE
Comisia Europeană trebuie să
creeze "imediat" un sistem de
monitorizare a modului în care statele
membre respectă valorile UE şi
criteriile de aderare, se arată într-o
rezoluţie adoptată de Parlament.
Acest sistem de monitorizare ar trebui
să includă recomandări obligatorii şi
penalizări pentru încălcări, cum ar fi
îngheţarea fondurilor UE, au spus
deputaţii.
Această rezoluţie, adoptată cu 312
de voturi la 244 şi 27 de abţineri,
analizează respectarea drepturilor
fundamentale în UE în 2012.
Monitorizarea respectării
valorilor UE
Comisia Europeană ar trebui să
stabilească "imediat" un nou sistem
de monitorizare a respectării criteriilor
de aderare la UE, cunoscute drept
"criteriile de la Copenhaga", în mod
constant şi obiectiv, se arată în text.
Acest nou "mecanism Copenhaga" ar
fi utilizat pentru a stabili indicatori,
recomandări obligatorii şi pentru a
impune penaliz ări, cum ar fi
îngheţarea fondurilor UE pentru ţările
care încalcă aceste criterii. Acest lucru
ar trebui să aibă loc în mod obiectiv,
evitând standardele duble, se mai
spune în text.
Deputaţii au propus de asemenea
revizuirea articolului 7 din Tratat
(regulile care stabilesc dacă există un
risc clar de încălcare gravă a valorilor
UE într-un stat membru). Obiectivul ar
fi diferenţierea clară între etapele de
"risc" şi "încălcare". Pentru a preveni
încălcările valorilor UE pe termen
lung, deputaţii mai cer şi crearea unei
"Comisii Copenhaga" formată din
experţi independenţi, de înalt nivel în
domeniul drepturilor fundamentale.
Asistenţă acordată imigranţilor

în pericol pe mare
Parlamentul cere UE şi statelor
membre să revizuiască legislaţia care
ar putea fi utilizată pentru a pedepsi
persoanele care ajută imigranţii aflaţi
în pericol pe mare. Eforturile de
salvare "ar trebui salutate şi...nu ar
trebui niciodată să ducă la sancţiuni",
se arată în text. Deputaţii şi-au
exprimat regretul că, în conformitate
cu noul sistem de azil al UE, copiii care
cer protecţie internaţională pot fi duşi
la închisoare.
Dreptul la moarte demnă
Parlamentul cere respectarea
demnităţii la sfârşitul vieţii, prin
asigurarea că "deciziile exprimate în
testamente sunt recunoscute şi
respectate". Deputaţii cer statelor
membre să protejeze libertatea de
religie sau credinţă, inclusiv libertatea
de a nu fi discriminaţi a celor care nu
au religie.
Drepturile minorităţilor şi a
persoanelor cu dizabilităţi
Rezoluţia subliniază nevoia de a
proteja minorităţile naţionale, grupurile lingvistice regionale şi regiunile
constituţionale la nivel UE şi de a crea
un sistem de monitorizare bazat pe
exemplul strategiilor naţionale pentru
romi. Minorităţile naţionale reprezintă
10% din populaţia UE, se arată în
rezoluţie.
Deputaţii mai cer guvernelor
naţionale să investească mai mult în
politicile de integrare în societate a
persoanelor cu dizabilită ţi prin
îndepărtarea tuturor formelor de
discriminare şi restric ţionare a
dreptului lor la vot şi la depunerea
candidaturii pentru alegeri. Statele
membre ar trebui să îi ajute să trăiască
independent, se arată în text.
REF. : 20140221IPR36650

Ajutor pentru cei mai
s@raci europeni
Ajutorul UE pentru cei mai săraci
cetăţeni a fost garantat până în 2020.
Parlamentul European a aprobat un
acord cu Consiliului privind Fondul de
ajutor european pentru cele mai
defavorizate persoane. Cu un buget de
3,5 miliarde de euro pentru perioada
2014-2020, acesta va oferi hrană,
asistenţă de bază şi servicii sociale celor
mai săraci europeni.
Fondul de ajutor european pentru
cele mai defavorizate persoane va
înlocui Programul de distribuţie de
alimente. Va include distribuţia de
alimente, asistenţa materială de bază
(de exemplu, materiale şcolare şi
îmbr ăcăminte), precum şi pentru
finanţarea măsurilor de incluziune
socială.
Deputa ţii au reu şit men ţinerea
bugetului alocat la 3,5 miliarde de euro
pentru perioada 2014-2020, în ciuda
faptului că statele membre doreau
reducerea acestuia cu un miliard.
Rata privind privarea materială
severă va măsura procentul populaţiei
care nu îşi permite cel puţin patru din
următoarele nouă condiţii (Eurostat):
l să îşi plătească chiria, ratele şi
facturile
l să beneficieze de încălzire adecvată
în locuinţă
l să facă faţă cheltuielilor neprevăzute
l să mănânce carne / proteine în mod
regulat
l să meargă în vacanţă
l să aibă un televizor
l să aibă maşină de spălat
l să aibă maşină
l să aibă telefon.
REF. : 20140226STO37004

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat recent
că noile autorităţi de la Kiev sunt 'nelegitime', însă a
ţinut să dea asigurări că folosirea forţei în Ucraina este
o opţiune de ultimă instanţă. Şeful statului rus a făcut
aceste declaraţii într-o conferinţă de presă organizată
la reşedinţa sa din apropierea Moscovei. Acestea sunt
primele declaraţii publice ale lui Vladimir Putin de la
destituirea la 22 februarie de către parlamentul de la
Kiev a preşedintelui Viktor Ianukovici, în prezent
refugiat în Rusia. (Agerpres)

"Noi, liderii din Canada, Franţa, Germania,
Italia, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite şi
preşedintele Comisiei Europene şi preşedintele
Consiliului European, condamnăm încălcarea clară
de către Federaţia Rusă a suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a Ucrainei, cu încălcarea obligaţiilor
Rusiei în conformitate cu Carta ONU şi acordul de
bază cu Ucraina din 1997. Facem apel la Rusia să
abordeze orice preocuparea privind securitatea
sau drepturile omului pe care le are cu Ucraina prin
negocieri directe, şi/sau prin observatori internaţionali sau mediere sub egida ONU sau Organizaţia
pentru Securitate şi Cooperare în Europa", se arată
într-un comunicat al Comisiei Europene.

Michelle Obama va merge în China, pentru o vizită
oficială de o săptămână, 19-27 martie, a anunţat Casa
Albă. Ea va fi însoţită de fiicele ei, Sasha şi Malia, şi mama
de ei, Marian Robinson, dar preşedintele Obama nu o va
acompania. Preşedintele are planificată o vizită în Europa
şi Arabia Saudită pentru această perioadă de timp.
Educaţia va fi o temă majoră a călătoriei. Ea se va
întâlni, de asemenea, cu Peng Liyuan, soţia preşedintelui
chinez Xi Jinping.
Parlamentul Turciei a adoptat o nouă legislaţie
pentru a închide şcolile pregătitoare private, dintre care
multe sunt conduse de mişcarea unui cleric musulman
influent, rivală politic a Partidul Justiţiei şi Dezvoltării, de
guvernământ.
Premierul Erdogan a declarat că închiderea şcolilor
pregătitoare este parte dintr-o reformă mai mare a
sistemului educaţional "nesănătos", care plasează Turcia
sub media Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică în alfabetizare, matematică şi ştiinţe.

l Congresul american a declarat că va introduce un pachet de sprijin economic "critic" pentru Ucraina, autorizând 1 miliard dolari în împrumuturi pentru naţiunea aflată în
faţa impas geopolitic cu vecinul Rusia l Tunisia şi Uniunea Europeană au instituit, în mod oficial, un parteneriat pentru mobilitate l Numărul de aşezări israeliene a căror
construcţie a început în Cisiordania s-a dublat în 2013 faţă de 2012, potrivit Biroului Central de Statistică din Israel l Un tribunal egiptean a interzis toate activităţile
Hamas în ţară l Bulgaria a marcat Ziua Naţională, în 3 martie, data la care în anul 1878 a fost semnat Tratatul preliminar de la San Stefano, după încheierea războiului
ruso-turc din 1877-1878 l În perioada 28 februarie-1 martie s-au desfăşurat lucrările Congresului Partidului Socialiştilor Europeni unde a fost desemnat Martin Schulz,
candidat comun pentru funcţia de preşedinte al Comisiei Europene l Reforma fiscală pregătită de guvernul conservator de la Madrid, şi care va intra în vigoare la 1
ianuarie 2015, prevede extinderea bazei salariale de la care angajaţilor li se percep impozite pe venit, de la 5.151 de euro pe an la 12.000 de euro pe an l Noul Cabinet al
Egiptului a fost învestit, într-o remaniere care păstreză miniştrii apărării şi de interne pe funcţii l Talibanii pakistanezi au anunţat un armistiţiu de o lună într-o încercare de
reluare a negocierilor de pace cu guvernul l Papa Francisc a făcut apel ca persoanele care au cunoscut un eşec în dragoste să nu fie condamnate, ci susţinute, într-un
moment în care Biserica se află în plină dezbatere cu privire la problema persoanelor divorţate care se recăsătoresc l

Nava spaţială Rosetta HAV304 - un dirijabil gigant
Cel mai mare avion din lume - parte
avion, parte dirijabil şi parte elicopter - a fost
prezentat pentru prima dată, în Marea
Britanie.
Cu o lungime de 91 de metri, depăşeşte
avionul Airbus A380 şi aeronava pentru
transport aerian de marfă Antonov An-225,
care a fost până acum cea mai lungă
aeronavă construită vreodată.
Cunoscut sub numele de HAV304,
aparatul a fost expus la Cardington, în
Bedfordshire, UK, în singurul hangar
suficient de mare pentru a găzdui gigantul
de 34 metri lăţime şi 26 metri înălţime.
Creat de Hybrid Air Vehicles Ltd (HAV),
proiectul a primit recent un grant de 2.5
milioane de lire sterline de la guvernul
britanic.
Bruce Dickinson, solistul de la Iron
Maiden şi un investitor important în avion,
l-a descris drept un "game changer" în
domeniu.
Nava are emisii reduse de carbon, nu
are nevoie de o pistă de decolare şi este
considerată a fi cu aproximativ 70 la sută
mai ecologică decât un avion de marfă.
Spre sfârşitul anului va zbura în Marea
Britanie şi este proiectată să rămână în aer
timp de până la trei săptămâni pentru a
ajuta la activită ţi de supraveghere,
comunicaţii şi furnizarea de ajutor.

Potrivit strategiei companiei, HAV304
va conduce la dezvoltarea Airlander 50, care ar putea transporta 50 de tone de marfă.
Aeronava combină în mod eficient cele
mai bune caracteristici de design întâlnite
la avion, dirijabil şi elicopter. La prima
vedere pare un dirijabil uriaş, dar are o
formă aerodinamică unică, care îi permite
să producă efectul de ridicare la fel ca o
aripă de avion. Forma arcuită oferă până la
40 la sută din ridicarea vehiculului. Chiar
dacă are coca umplută cu heliu, designul a
permis inginerilor să construiască aparatul
mai greu decât aerul.
Aeronava este alimentată de patru motoare diesel turbo de 350 CP. Două motoare
sunt montate în partea din faţă pe corpul
navei şi două la pupa pentru funcţionarea în
regim de croazieră la viteza de 160 km/h.
HAV crede că există o piaţă mondială
pentru 600-1.000 de astfel de aeronave.
Pentru moment, compania intenţionează
să producă în jur de 10 bucăţi pe an, pentru
următorii patru sau cinci ani.
HAV304 a fost dezvoltat iniţial pentru
guvernul SUA ca un avion de supraveghere
cu rază şi durată mare de acţiune, dar a fost
abandonat pe fondul reducerilor de
cheltuieli în apărare.
Aducerea aeronavei în Marea Britanie,
la sfârşitul anului trecut, a implicat utilizarea

a 15 containere gigantice, cu patru zile
necesare pentru a descărca echipamentul
folosind o macara de 50 de tone şi una de
100 tone.
Chris Daniels, şef de comunicaţii la
HAV, consideră că navele nu vor înlocui
transportul tradiţional de marfă pe căile
ferate, dar acest tip de maşini hibride sunt

potrivite pentru a deplasa sarcini foarte
grele în zonele greu accesibile, cum ar fi
Canada şi Africa. "Problema schimbărilor
climatice în jurul drumurilor de gheaţă din
Canada arată că este nevoie de o altă
soluţie, în timp ce pentru problemele de
securitate în Africa ar putea rezolva o parte
a ecuaţiei", arată el.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

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

VÂNZĂRI
Vând vilă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
heleşteu peşte suprafaţă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferenţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament compus din 2
camere, decomandat, situat în
Reşiţa, b-dul Timişoarei, parter, fără
îmbunătă ţiri. Preţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu comercial, 70 mp,
situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 40.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând teren 10.000 mp şi hală
2000 mp, situate în Reşiţa pe Bd.
Ti m i ş o a r e i . P r e ţ 8 0 0 . 0 0 0 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu comercial, situat în
Reşiţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere
situat în Reşiţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbunătăţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând fabrică de termopane cu
linie de fabricaţie completă, import
Germania, construcţie 800 mp,
platformă betonată 1000 mp. Preţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată complet, apă curentă şi menajeră încălzită prin energie solară. Preţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament, 2 camere,
mobilat şi utilat, etaj 2, situat în Lunca
Pomostului. Preţ 120 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez depozit, 1000 mp, situat
în Reşiţa, Bd. Timişoarei, preţ 15.000
€/lună. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Închiriez 4 000 mp spaţiu de
producţie şi 2000 mp spaţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet, decomandat, Reşiţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lună.Tel. 0741-039378,0745-114932
Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului (zona centrală) utilat şi
mobilat complet. Preţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând mobilă veche. Tel. 0747096075, 0355-411785.
Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând pui de carne de 14 zile,
vaccinaţi, 5.5 lei/buc. Tel. 0759031041. (RR)
Vând la Bocşa baloturi de lucernă, 38-40 kg/balot; baloturi paie şi
fân; măcinătură pentru animale, şrot
de floarea soarelui, sorg şi triticale;
ovăz de semănat, 15 lei măsura;
scroafă vietnameză, 80 kg, 200 €
neg; porci 110-170 kg, 9 lei/kg; porci
60-80 kg, 10 lei/kg; două scrofiţe
montate de 1 lună, 70-75 kg, cu
şuncă dublă pe spate, 850 lei neg.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând orzoaică de primăvară, 1
leu/kg. Tel. 0722-958990. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie culoare neagră, 800 lei; maşină
de cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de funcţionare, 250 lei;
maşină electrică de cusut cu dulap
încorporat, în perfectă stare, 100 €;
saltele în perfectă stare, 100 lei/buc;
pătuţ pentru copii tip leagăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsuţă de sufragerie cu placă de marmură, 400 lei;
masă de bucătărie extensibilă cu 6
scaune, 600 lei; dulap de dormitor,
cu 5 uşi, oglinzi pe uşă, 800 lei;
televizor argintiu cu diagonala 57
cm, 150 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa calculator P4 cu
monitor lcd, 270 lei; calculator P4,
150 lei; monitor lcd Philips de 17,
120 lei; tv color sport, diagonala 37,
încorporat cu video, 100 lei; tv lcd de
32 inch cu display spart, 100 lei; tv
lcd de 22 inch, 350 lei; tricou cu
Steaua mărimea L, 100 lei. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bună, 300
lei ambele; imprimantă şi scaner,
150 lei; pereche ghete sport Reebok
de damă, mărimea 39, noi, 150 lei;
motor trifazic de 2.2 KW, 1800
rotaţii/minut, 250 lei. Tel. 0745134127. (RR)
Vând la Sicheviţa oi, 7 cu miei, 2
nu sunt încă fătate, 450 lei/buc. Tel.
0767-943102. (RR)
Vând la Teregova iapă neagră
de 6 ani, 3500 lei neg. Tel. 0735824125. (RR)
Vând la Pârvova vacă cu viţel,
4500 lei neg; junincă 1 an şi 2 luni,
2900 lei neg. Tel. 0729-101299 (RR)
Vând convector cu tiraj normal,
300 lei neg; traducător lingvistic, 12
limbi, 90 lei neg. Tel. 0723-092582.
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz LB80 pentru căldură, omologate, cu tiraj natural, pentru case, stare
foarte bună, garanţie la montaj, 300350 lei; convectoare pe gaz şi GPL
Lampart LB80 pentru c ăldură,
omologate, cu tiraj forţat, pentru
bloc, stare foarte bună, diferite modele, garanţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; subwoofer 100 W,
10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd, senzori, microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 10
luni, semi-muran, culoare roşie,
2600 lei. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând în Reşiţa masă cu 6
scaune tapiţate, 2 vitrine, comodă
pentru televizor, 400 lei. Tel. 0355801254. (RR)

Vând în Reşiţa dulap cu 2 uşi,
250 lei; colţar, 450 lei; trotinetă, 50
lei; canapea, 150 lei; menghină
nouă de 120 mm, 500 lei; menghină
nouă de 120 mm, 200 lei;
televizoare color, 200 lei; polizor nou
cu 2 pietre, 100 lei; circular pentru
tâmplărie, 550 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
electrică marca Podolsk, 400 lei
neg; tv color Euro Star, diagonala 50
cm, perfectă stare, 200 lei. Tel.
0720-539171. (RR)
Vând la O ţelu Ro şu lad ă
frigorifică cu 5 sertare, 500 lei;
maşină de spălat vase, 1000 lei;
ţuică din vin la 30 grade, 10 lei/l;
dună şi perini din pene de gâscă,
100 lei. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Reşiţa motor de 380 V la
5 KW, 2840 rotaţii/minut, 500 lei. Tel.
0744-470337. (RR)
Vând în Bocşa masă de circular
mare, cu motor trifazic de 4 KW, cu
pânză, 1000 lei; motor electric 11
KW, 3000 rotaţii, 1000 lei; cazan de
făcut ţuică, 120 l, din inox alimentar
cu răcitor de cupru, are toate
ustensilele, 1000 €; abric 250 mm,
cu motor trifazic pe el, 200 €;
reductoare noi cu ax de 40 la ieşire,
500 lei/buc; lanţ gall de 1 ţol, 100 lei
metrul liniar. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând la Mehadica 2 iepe şi 1
mânz, toate la 11.000 lei neg. Tel.
0760-447721. (RR)
Vând la Borloveni tv plasmă
Orion, full hd, tuner digital, diagonala 48, garanţie 24 luni, 400 lei; tv
color diagonala 56, 300 lei; aparat
masaj, 200 lei; călcător, 100 lei;
convector electric, 100 lei neg. Tel.
0762-378703, 0748-486003, 0720315338. (RR)
Vând canapea extensibilă în
stare foarte bună, 300 lei. Tel. 0759017705. (RR)
Vând la Re şi ţa ciob ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 150 € neg.
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Reşiţa suport pentru
plasmă, 100 lei; binoclu rusesc, 70
lei neg; tv color şi acordeon, 160 lei
ambele; 11 ventuze pentru răceală,
50 lei. Tel. 0753-330950. (RR)
Vând la Sacu iapă semi murană
8 ani, gestantă luna 11-a, 1000 €
neg sau schimb cu vacă gestantă.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa veioză pentru
birou, 15 lei; veioză pentru noptieră
la dormitor, 15 lei; schiuri, 80 lei;
pereche de cizme piele culoare
neagră, mărimea 38, damă, 50 lei;
oglindă pentru hol, 1400x350, 50 lei;
suport inox pentru perie şi hârtie
igienică, 30 lei; covor persan rotund,
45 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; canapea în stare foarte
bună, cumpărată din magazin,
aproape nouă, 550 lei; baterie nouă
din inox pentru chiuvetă, în cutie, 80
lei; servici din porţelan pentru condimente, 12 piese; aparate defecte
pentru piese: radio casetofon, aspirator, prăjitor pâine; încărcătoare
telefon, 5-10 lei/buc; preţuri neg. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând la Reşiţa hotă nouă Zanussi, 150 lei; 2 fotolii şi o masă mică,
170 lei; cuier nou, 70 lei; dulap 3 uşi
cu oglindă la mijloc, 30 lei; covor, 50
lei; toaletă, 20 lei; masă rotundă, 35
lei; masă dreptunghiulară, 35 lei;
credenţ cu 2 uşi de sticlă, 20 lei;
preţuri neg. Tel. 0731-191130. (RR)

Vând la Iablaniţa o pereche de
cai murani de 4 ani, 2000 €. Tel.
0768-239621. (RR)
Vând în Reşiţa butelie cu 2
arzătoare pentru cort, 110 lei neg;
bujii incandescente pentru VW, 100
lei neg. Tel. 0761-601959. (RR)
Vând la Teregova 2 tăuraşi
100/180 kg, culoare roşie, 12/10 lei.
Tel. 0732-288654. (RR)
Vând în Timiş grâu şi porumb.
Tel. 0755-753026. (RR)
Vând în Măureni grâu, porumb,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Bocşa frigider, 400 lei;
congelator cu sertare, 500 lei. Tel.
0720-382827, 0761-348045. (RR)
Cumpăr cazan de ţuică din
cupru, capacitate de minim 100 l.
Tel. 0740-085778. (RR)
Vând la Sacu porc 130 kg, 9
lei/kg neg. Tel. 0761-690834. (RR)
Vând 2 vitrine, comodă pentru
t e l e v i z o r, m a s ă m a r e 6 - 1 2
persoane, 6 scaune tapiţate. Preţ
400 lei. Tel. 0355-801254.
Vând tv marca Sony. Preţ 400 €.
Tel. 0733-594473.
Vând strung făcut, maşină de
găurit fixă, aparat de sudură făcut,
pre ţuri negociabile. Tel. 0748929527.
Vând ţuică de prune, 100 %,
distilată cu cazan de inox alimentar,
35 de grade, 8 lei litru. Tel. 0255261119, 0786-766216
Vând telefon Siemens, pe şină,
încărcare o săptămână, cu încărcător. Preţ 70 lei. Tel. 0746-020211.
Vând 2 fotolii şi o măsuţă, 170
lei; dulap 3 uşi la 35 lei, masă
rotundă, 35 lei şi dreptunghiulară,
35 lei; dulap 2 uşi, 20 lei; toaletă, 20
lei; cuier nou la 70 lei. Tel. 0731191130.
Vând mobilă veche Camix Lux,
maşină de spălat, 2 frigidere,
maşină de cusut Ileana. Tel. 0355407975.
Vând colţar mare de sufragerie,
o maşină de cusut electrică, marcă
cehoslovacă, un instant de baie
Bosch şi o trotinetă pentru copii. Tel.
0355-881932.
Vând vacă cu vi ţel de 3
săptămâni tăuraş br culoare roşu cu
alb, vacă br. culoare alb cu roşu de 6
ani, la preţul de 4.300 lei. Tel. 0764007606.
Vând miei la preţ bun. Tel. 0255577069. Cumpăr 2-3 rafturi din
cornier sau metalice la 2m/0,50/2m.
Tel. 0763-601081.
Vând o comodă. Preţ 60 lei. Tel.
0745-457678.
Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bună.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.
Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mureş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru
televizoare, calculatoare de satelit şi
lămpi de radio. Tel. 0737-575779,
0741-633690.
Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio şi casetă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane şi cască de protecţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând aparat de m ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips cu diagonala de 71
cm, cu telecomandă. Vând tv color
Beko stereo, diagonala 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.
Vând bicicletă pentru fitness.
Tel. 0768-568278.
Vând cărucior sport pentru
fetiţe, marca Esprit, ofer cadou
umbrelă pentru cărucior. Preţ 150
lei. Tel. 0734-132568.
Vând vană baie cu suport şi
scurgere, l=70 cm, L=1,20 cm, 200
lei. Tel. 0746-465530, 07700428647, 0355-410318.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dotările, 1800 € uşor neg; jante
aluminiu 14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set;
jante tablă pe 13 şi 14, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarnă şi vară, diferite
dimensiuni, 50 lei/buc. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E de garaj, 23.000
km rulaţi, acte la zi, 1500 € neg;
roată completă pentru Mercedes
Vito, 200 lei; portbagaje auto pentru
biciclete, 70 lei/buc; jante tablă pe
13 ţoli, de Nissan Primera, Opel
Corsa, Renault Twingo, 50 lei/buc;
plăcuţe de frână noi marca Ferodo,
pentru Mercedes Vito, Opel Astra de
1.8 şi 2.0 l, BMW seria 5, Volkswagen Touareg an 2000, 150 lei/set.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Oţelu Roşu MercedesBenz Clasa A, an 1999, motor 1.4
benzină, înmatriculat, vişiniu, culoare originală, full option, unic proprietar, înmatriculat recent, taxa nerecuperată, acte la zi, 2.400 € neg; roţi de
X5 şi Tuareg, cu cauciucuri iarnă/
vară pe 18; jante BMW şi Passat pe
17; jante aluminiu de Golf pe 13 şi 14
cu cauciucuri iarnă/vară; preţuri
150-400 €. Tel. 0754-577166. (RR)
Cumpăr la Pârvova semiremorcă după tractor, cu o axă. Vând 4
cauciucuri 175x80x14 pentru vară,
250 lei toate. Tel. 0729-101299 (RR)
Vând Renault Clio, injecţie, an
1996, stare perfectă, motor 1.2,
4000 lei neg. Tel. 0356-459615,
0771-660211. (RR)
Vând în Reşiţa butuci roţi spate
f ără ABS pentru Opel Astra;
ventilator pentru radiator apă pentru
Opel, 150 lei. Tel. 0729-824413. (rr)
Vând în Reşiţa motosapă, 600
lei; cauciucuri diferite dimensiuni, 50
lei/buc; biciclete de copii până în 12
ani, 150 lei/buc. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)
Vând la Oţelu Roşu prăşitoare
electrică nouă, 1000 lei. Tel. 0355401982. (RR)
Vând în Sălbăgel culegătoare
de porumb, 2000 €. Tel. 0740675367. (RR)
Vând în Re şi ţa caset ă de
direcţie de Golf 4, în stare de
funcţionare, 100 €; turbo diesel de
Golf 4 de 1900, 200 €. Tel. 0744470337. (RR)
Vând la Bocşa cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei;
cilindru de forţă nou pentru tractor
U650, pentru tiranţi, 500 lei. Tel.
0747-877713. (RR)
Cumpăr la Mehadica punte de
tractor 445 cu dublă tracţiune. Tel.
0760-447721. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă
pentru tractor cu o singură axă,
1500 lei neg. Tel. 0757-311013 (RR)
Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând la Re şi ţa cauciucuri
autoturism, de vară, 195x65x15,
stare impecabilă, 150 lei. Tel. 0744759866. (RR)
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Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Schimb la Jamu Mare Audi A6,
diesel, an 2001, cârlig, înmatriculat,
toate dotările sau schimb pe oi, cai.
Tel. 0764-948832. (RR)
Vând în Reşiţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marfă, an 2004, adus
recent în ţară, înmatriculat, stare
foarte bună, 3850 € neg. Tel. 0727245233, 0770-307812. (RR)
Vând în Reşiţa remorcă auto de
5 tone în perfectă stare de
funcţionare, 1200 €. Tel. 0722420003. (RR)
Vând la Mehadia Peugeot 407
break, an 2005, motor de 1.6 diesel,
5000 € neg; remorcă monoaxă
înscrisă, 1000 € fix; scuter Peugeot
50 cmc, 400 € neg. Tel. 0731076847. (RR)
Vând la Mehadia Opel Corsa,
motor 1.4 benzină, an 1994, numere
roşii, se mai pot scoate o singură
dată, 500 € neg. Tel. 0255-563128.
Vând la Clocotici Aro radiat,
motorul bun pentru tractoare 445,
600 € neg; semănătoare cu 2
brazde. Tel. 0764-654307. (RR)
Vând la Reşiţa bare, roţi şi
diferite piese de Dacia, preţuri
simbolice. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Reşiţa Suzuki, an 1999,
alb, motor 1000 cmc benzină,
consum 4% în oraş, în afară 3.5%,
acte la zi, taxa nerecuperată, 1200 €
neg. Tel. 0753-330950. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzină, euro 4, 2200 € neg;
maşină de împrăştiat azotat după
tractor Fiat 445, 100 €. Cumpăr
prăşitoare cu fertilizare. Tel. 0744381141. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
pu ţin circulat ă în România,
schimbat tot la direcţie şi sistemul de
frânare, merge şi arată impecabil,
1100 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Schimb tractor 650 cu remorcă
pe animale. Tel. 0723-564845. (RR)
Vând în Măureni remorcă auto
de 2.6 tone, lungime 5 metri, înmatriculată, 2800 € neg; 2 tractoare
Steyr de 28 CP, 3500 € neg; freză
pentru pământ puţin folosită, 1000 €
neg. Tel. 0729-854471. (RR)
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Vând la Moldova Nouă Dacia
Papuc, an 1995, înmatriculată, acte
la zi, 600 € neg. Tel. 0766-747899.
Vând Matiz din 2004, preţ 800 €,
negociabil. Tel. 0748-929527.
Vând Vw Golf trei, an 92. Tel.
0726-701010.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi pe www.cauciucuri
direct.ro, telefon 0318-110788.
Vând motor Ford Escort, 1800
cmc, diesel şi jante aluminiu de
Mercedes, 16 ţoli, 1 bicicletă pentru
fitness. Tel. 0768-568278.

Matrimoniale
Sunt pensionar, caut femeie de
la ţară, pentru căsătorie, fără venit,
vârsta 65 ani, eu am 68 ani, stau la
casă, stare bună. Tel. 0723-722699.
Bărbat, 55 ani, nefumător,
nealcoolic, doresc să cunosc o
femeie, până în 60 ani. Rog
seriozitate! Tel. 0743-992792.
Domn, 40 ani, prezentabil, manierat, şaten, ochi verzi, antialcool,
recent venit din străinătate, cu
situaţie materială bună, doresc
cunoştinţă cu o doamnă, pentru
căsătorie. Poate avea şi un copil.
Tel. 0733-235980.
Bărbat din Reşiţa, 43 ani, doresc
cunoştinţă cu o doamnă drăguţă
pentru relaţie serioasă. Tel. 0751399122.
Saten, grizonat, ochi albaştri, 66
ani, fără obligaţii, auto, apartament
în Anina, pensionar îmi doresc să
cunosc o d-na 50-60 ani, fără
obligaţii, pentru o prietenie sinceră.
Tel. 0723-788000.
Doresc să cunosc o doamnă din
Reşiţa sinceră care îşi doreşte un
nou început o relaţie bazată pe
respect şi încredere max. 41 ani.
Tel. 0726-261409.
Caut o doamna 33-39 ani din
Reşiţa singură care doreşte să-şi
întemeieze o familie. Tel. 0770390963.
Bărbat singur părăsit dezamăgit
doresc să-mi refac viaţa alături de o
doamna max. 40 ani. Tel. 0740946042.
Discret, căsătorit, caut doamnă
discretă cu timp liber dimineaţa,
pentru relaţie intimă. Tel. 0786220855.
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Finan]area stagiului pentru absolven]ii
de înv@]@mânt superior
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin anunţă agenţii economici că, începând cu data de 12.03.2014,
pot beneficia din bugetul asigurărilor pentru şomaj de finanţarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Astfel, în conformitate cu Legea nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, angajatorii care
încheie un contract de stagiu în condiţiile Legii 335/2013 primesc lunar,
la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării
contractului de stagiu , o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului
social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării
forţei de muncă în vigoare. Suma se acordă angajatorilor, proporţional
cu timpul efectiv lucrat de stagiar, aceştia fiind obligaţi să menţină
raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu
încheiat.
Legea 355/2013 reglementează , pentru absolvenţii de învăţământ
superior, perioada de 6 luni de debut în profesie prevăzută în Codul
Muncii. Contractul de stagiu se încheie de către angajator pe o
perioadă de 6 luni, odată cu încheierea contractului de muncă,
activitatea stagiarului fiind coordonată de către un mentor, numit de
angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă de cel puţin 2 ani în
domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. La finalizarea
perioadei de stagiu , angajatorul evaluează cunoştinţele stagiarului,
eliberându-i acestuia certificatul/adeverinţa care atestă perioada în
care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu,
precum şi competenţele şi deprinderile practice dobândite
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17, la sediile punctelor de lucru ale acesteia din judeţ sau la
telefon 0255-212160.

Bursa general@ a locurilor de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin va organiza în data de 28 martie 2014, Bursa generală a
locurilor de muncă.
Această măsură activă de combatere a şomajului care va fi mereu
în atenţia Agenţiei, este destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de
muncă. Prin organizarea burselor locurilor de muncă, AJOFM CaraşSeverin urmăreşte atât realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru
organizat, a agenţilor economici cu persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, cât şi creşterea şanselor de ocupare a şomerilor şi
satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă.
Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă o oportunitate
pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi de a cunoaşte mai
bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să
aleagă un loc de muncă conform pregătirii lor profesionale, sau,în
ultimă instanţă, să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu
posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung. Bursa
generală a locurilor de muncă din acest an va fi organizată, începând
cu ora 9, la Reşiţa, la Universitatea Eftimie Murgu (Piata Traian Vuia nr.
1-4), la Caransebes, la Liceul Tehnologic Dacia (Str. Libertatii nr. 21) şi
la Moldova Nouă, la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă ( str. Soseaua Dunării nr. 1).
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi
Punctelor de lucru din Anina (tel. 0255-241317), Baile Herculane (tel
0255-560484), Bocşa (tel. 0255-555900), Bozovici (tel. 0255-242600),
Caransebeş (tel. 0255-516323), Moldova Nouă (tel. 0255-541069),
Oraviţa (tel. 0255-571598) şi Oţelu Roşu (tel. 0255-533046).
Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.03.2014

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

REŞIŢA: casier: 1; ospătar (chelner): 1;
ANINA: lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1;

Un abonament costă:

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

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

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
PRISMA | 6 - 12 Martie 2014 |
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Speologia - oportunitatea de a descoperii frumuse]ile naturii }i ale sufletului uman
Este prea puţin cunoscut faptul că în Reşiţa există
Asocia ţia Speologic ă Exploratorii, o organiza ţie
neguvernamentală cu sediul central în Reşiţa şi cu
membrii în peste 14 ţări, care are ca misiune creşterea
gradului de cunoaştere şi protecţie a mediului natural, iar
scopul declarat al Asociaţiei îl reprezintă administrarea
eficientă a ariilor protejate prin gestionarea informaţiilor
despre mediul natural, în special carstic.
Pe înţelesul tuturor speologia este un domeniu în care
pasionaţii de natură explorează şi cartografiază peşterile şi
frumuseţile nedezvăluite şi protejate ale judeţului CaraşSeverin, atâtea frumuseţi cu care Universul a binecuvântat
Reşiţa şi împrejurimile ei.
Scurt istoric al Asociaţiei Speologice Exploratorii
(ASE).
În cei 50 de ani (în 2011) de activitate ai ASE s-au
format peste 500 de speologi, care au explorat mii de
cavităţi, au împărţit împreună succesele şi necazurile şi au
închegat prietenii.

preocupare, a celor pasionaţi de speologie, încă din anii
70, după descoperirea unor peisaje deosebite din zona
peşterilor şi diversitatea formaţiunilor, fapt care i-a determinat pe pasionaţii acestui domeniu complex să protejeze
aceste frumuseţi ale naturii, chiar dacă uneori nu au existat
resurse financiare pentru astfel de activităţi, mai ales în
perioada 1970-1990. După 1990 ASE a reuşit implementarea unor proiecte finanţate prin programele de finanţare
oferite de peste 20 de autorităţi de management, reprezentând guverne, ambasade, fundaţii şi societăţi comerciale.
În luna august a acestui an va avea loc un congres
internaţonal organizat chiar în judeţ, la Băile Herculane, la
care vor participa speologi din întreaga lume.
Speologia trăită din pasiune
În decursul anilor, în Asociaţia Speologică cu centrul în
municipiul de pe Bârzava, s-au înscris 544 de membri din
14 ţări ale lumii, dornici să-şi trăiască visul şi să vibreze
odată cu natura, să se „îmbogăţească” de darul zămislit de
Divinitate, de atâta amar de vreme, aici, pe meleagurile
mai puţin umblate ale Reşiţei. În prezent ASE are 80 de
membrii, în 6 state, care explorează cu pasiune frumuseţile şi bogăţia formaţiunilor carstice din judeţ.
Claudia Dia, unul dintre membrii Asociaţiei Speologice
Exploratorii, povesteşte despre cum a ajuns să cunoască
şi să se „infecteze de acest microb”, al explorării peşterilor,
cum a reuşit să obţină echilibrul propriei existenţe. „Fac
parte dintr-o familie de nemţi care a decis să trăiască în
România, a simţit româneşte şi m-a crescut cu dragoste de
locurile unde am văzut lumina zilei, cu dragoste de natură,
cu dragoste de munte.”

A prins viaţă, ca şi grup organizat, în 1961 când din
rândul pasionaţilor de orientare turistică s-a constituit un
grup de persoane interesate de speologie cu denumirea
de Grupul Speo Reşiţa, care mai târziu se transformă în
Clubul de Speologie Exploratorii Reşiţa, iar în anul 1991
dobândeşte personalitate juridică şi devine Asociaţia
Speologică Exploratorii Reşiţa. În urma modificării
legislaţiei şi dezvoltării organizaţiei, în 2005 denumirea
devine Asociaţia Speologică Exploratorii, denumire care
se păstrează până în prezent.
Din 1994 ASE devine membră a Federaţiei Române de
Speologie, iar din 2003 este membră a Coaliţiei Natura
2000, iar în 2005 se înfiinţează birouri ale ASE în Germania
şi America. În 2007 devine membr ă a Uniunii
Internaţionale pentru Conservarea Naturii, cu statut de
organizaţie naţională, iar din 2010 membră a Comitetului
de monitorizare a Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Serbia.

Această dragoste n-a lăsat-o să părăsească niciodată
ţara şi locurile natale, deşi viaţa i-a oferit multe ocazii să
plece pentru o stare materială mai bună. A decis să-şi
asculte sufletul şi să-şi urmeze pasiunea pentru speologie,
a decis să trăiască româneşte, aici pe plaiurile reşiţene, şi
să evolueze prin pasiunea ei pentru natură şi bogăţiile
subpământene ale peşterilor.
"În varianta ideală persoana în echilibru reuşeşte să-şi
împlinească menirea printr-o profesie care se identifică cu
pasiunea”, subliniază Claudia Dia, „iar în momentul în care
încă tinzi spre acel echilibru, lucrurile pot să fie împletite
foarte bine şi în momentul în care creşti în pasiunea ta, o
exerciţi cât de mult există posibilitate, în timpul liber,
sfârşitul de săptămână, concedii, vacanţe sau pur şi simplu
când simţi că nu mai lucrezi la parametri maximi, poţi să iei
o pauză, să te energizezi şi cum altfel poţi decât făcându-ţi
pasiunea şi întorcându-te în natură".
Iosif Morac, un alt membru al ASE şi membru în Comitetul Asociaţiei, dezvăluie de unde a pornit pasiunea pentru
speologie: "Totul a plecat de la o joacă, copil fiind am
hoinărit foarte mult prin împrejurimile Reşiţei”, născut în
Timişoara dintr-o familie germană destul de greu încercată, din `57 am fost nevoiţi să ajungem aici la Reşiţa, fiind un
alt peisaj, m-a atras şi am început prin simple hoinăreli, joacă, până când am ajuns în clasa a VI-a să merg la Centrul
de turism al Casei Pionierului, pe atunci, pe vremuri, şi în
`59 am văzut pentru prima dată peştera Comarnic, deci a
fost primul contact cu o peşteră”. Şi povestea nu se opreşte
aici pentru că pasiunea lui Iosif Morac de abia acum prinde,
cu adevărat, aripi. Au urmat peştera Gaura Turcului,
peştera Sodor, peşterile din Cheile Caraşului. La un

Principalele activităţi ale ASE sunt speologia şi
protecţia mediului, activităţi care se concretizează prin
organizarea de tabere cu caracter speologic sau ecologic,
drumeţii, explorare, topografie, canioane, alpinism,
biospeologie, carstologie, fotografie şi altele.
În perioada 1961-2011 au fost descoperite şi renovate
1.173 de cavităţi din care 873 de peşteri şi 300 de avene.
Protecţia şi conservarea zonelor carstice a constituit o
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moment dat a fost nevoit să se întoarcă în Timişoara dar nu
şi-a uitat pasiunea şi a contribuit la crearea unui alt grup de
speologie din Timişoara, la care a activat şi asta la ajutat să
cunoască mai multe zone din ţară, peşteri variate. După
câţiva ani trăiţi în Germania, a revenit în Reşiţa şi a
continuat speologia alături de Exploratorii, de unde a
plecat, de fapt, în tinereţe. Plecarea în Germania i-a
conferit o anumită experienţă legată de contactul omului cu
natura, de modul în care trebuie protejată natura de
intervenţia umană, fapte greu de implementat în ţară,
deoarece aici nu e bine dezvoltat simţul esteticului, al grijii
faţă de aproape şi implicit faţă de natură. „Natura este dată
de Dumnezeu ca să trăim în ea şi să o păstrăm, pe când
noi, în mare parte o distrugem”, afirmă Iosif Morac.
S-a încercat astfel, în cadrul asociaţiei, prin diverse
proiecte, să intervină în natură, prin acţiuni de voluntariat,
prin acţiuni de curăţare şi închidere a unor cavităţi pentru
protejarea acestora de cei care încercă să le distrugă.
Dorinţa de libertate şi de a-şi depăşi limitele umane,
devenea tot mai profundă în sufletul ei, şi chiar dacă a
încercat să depăşească limitele făcând paraşutism, salturi
din avion, adolescentă fiind, adevărata libertate interioară
după care sufletul ei tânjea, s-a dovedit a fi speologia.
„Minunile subpământene, formaţiunile clădite de apă de a
lungul a miliarde de ani îţi dau o senzaţie excepţională. Atât
de frumoşi suntem şi noi, ca şi cavităţile pe care le descoperim, mai ales când avem fericirea să călcăm într-o
galerie de peşteră unde n-a mai pus piciorul nici un alt om
înaintea noastră”. Minunăţiile pe care le descoperă acolo,
pe tărâmuri neumblate până atunci, naşte în sufletul acestor speologi sentimentul că frumuseţile acelea descoperite
ne oglindesc pe noi. Dorinţa de explorare a Claudiei Dia şi
a celor cu sufletul legat de natură, va rămâne pentru tot
restul vieţii implementat, la fel de pronunţat ca şi dorinţa de
introspecţie şi de evoluţie, dorinţă ce prinde contur în
momentul în care se pune piciorul într-o peşteră.
Speologia, în viziunea Claudiei, oferă posibilitatea de a
creşte, măcar cu o treaptă, şi ne ajută să vedem fiecare
problemă ca şi pe o provocare şi astfel, fiecare problemă
să fie conştientizată ca pe o cale de a ajunge la un alt nivel
pe scara propriei evoluţii. Lecţiile învăţate în speologie pot
să fie aplicate şi în viaţă, pentru că, în momentul în care se
împing la extremă limitele umane, fizice şi psihologice,
atunci omul reuşeşte să evolueze în fiecare zi cu o treaptă
mai sus.
Elena Franţ

Caransebeş

+15ºC
+1ºC

Reşiţa
Oraviţa +10ºC
-1ºC

+12ºC
+3ºC

Joi, 13 Martie

Vineri, 14 Martie

+14ºC
0ºC

+13ºC
+1ºC

Sâmbătă, 15 Martie

Duminică, 16 Martie

Reşiţa

+5ºC/0ºC

+4ºC/-1ºC

+5ºC/+2ºC

+10ºC/+2ºC

+10ºC/+3ºC

+13ºC/+6ºC

+14ºC/+8ºC

Timişoara

+11ºC/+4ºC

+10ºC/+1ºC

+7ºC/+1ºC

+11ºC/-1ºC

+9ºC/-1ºC

+12ºC/+4ºC

+16ºC/+7ºC
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