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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Operaţiunile de încasări
şi plăţi în numerar

Editorial Dan Popoviciu Nu !

Închiriez apartament cu 2
camere mobilat

Vând cas

şi utilat complet.
Pre

ş

ş, la nr.
310, nou

şopru, fântân

şosea,
15.000 €. Tel. 0730-685975. (RR)

Vând cas ş, lâng
şosea, izvor de ap

şi
şului, apartament

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

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

Vând în Reşi

ş, cas

şi

ţ 110 €/lunar. Tel. 0728-568448.
Vând apartament 2 camere

conf. 1 semidecomandat, etaj 4/4,
bloc acoperit parţial, mobilat cu
îmbun ţiri, gresie, faianţ

ţ 22.500 € negociabil.
Tel. 0355-411615.

Închiriez apartament 2 camere,
zona Lunc

ţie, bd. A.I. Cuza nr. 36, cu
3 camere, etaj 2/4. Preţ 26.000 €.
Tel. 0730-804654, 0355-427838.

ţ i l e ,
îmbun ţit, singur în curte. Tel.
0754-827844.

Vând cas

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţa.
Tel. 0735-881623. (RR)

ătă ă,
centrală termică, termopane, u ă
metalică. Pre

ă. Tel. 0355-408066,
0732-943380.

Vând apartament în Luncă,
lângă Poli

ă Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, 2 bucătări i ,
mansardă , toa te u t i l i t ă

ătă

ă în Gherteni
ă din 2004, din cărămidă

arsă, compusă din 3 camere,
bucătărie, 2 holuri, ă,
anexe, grădină 12 ari, zonă
neinundabilă, 300 m de

ă în Gherteni ă
ă, din cărămidă

arsă, 1295 mp cu tot cu grădină,
garaj, 22.000 € neg. Tel. 0720-
871634. (RR)

Vând în Re

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

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

Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timi ă veche în curs de
renovare, 3 camere finisate, bucă-
tărie, baie, grădină mare, 3 surse de
apă, curte mare, 13.000 € sau
schimb cu o garsonieră în Re

Vând la Timi
ţan, 22.500 € neg. Tel.

0722-129295. (RR)
ţa, zona Piaţa Sud,

apartament 3 camere decomandat,
80 mp, cu îmbun ţiri, 35.000 €
neg. Tel. 0744-843884, 0764-
309560. (RR)

Vând în Re ţa, str.

ţa str. Victoriei
bl. 3. Bloc de c

ţ
ţ 16.500 €. Tel.

0720-001425.
Vând apartament 2 camere cu 2

b

ţioas
ţa Mociur, 40 mp, balcon, etaj 1,

bloc famili

ţ
4,5 €/m, sunt aproximativ 850 m,
gr ţ

ţa 1 Decembrie,
Re ţa. Preţ 35.000 €. Tel. 0722-
264914.

Vând cas

ţ

ţit 2 camere buc
ţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.
Proprietar, vând apartament 2

camere, Govândari, cu termopane,
faianţ

şoara garsonier

Vând în Reşi

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

Vând în Folea, Timiş, cas

şi utilat în Reşi

şi
şti, 8500 €. Tel. 0766-

603190.
Vând cas

şului, vizavi de al doilea Peco
cum mergi spre Caransebeş. Pre

şi la iarb

şi

şa Montan

ş Micro 2
pia

ş

ă în
Badea Câr

ătă

ă 3
camere, grădină, curte 1424 mp,
11.000 € neg. Tel. 0752-769368. (rr)

Vând apartament 1 cameră
mobilat

ărămidă gresie
faian ă laminate centrală internet
antenă satelit. Pre

ăi, Moroasa 1, decomandat, parter
înalt fără probleme, vedere bilate-
rală, zonă civilizată, aproape centru.
Tel. 0766-603190.

Vând garsonieră spa ă în
Re

ă mare în Dognecea
total renovată, cu baie, grădină,
mobilată, 50.000 €, zona centrală.
Tel. 0255-236562.

Vând grădină pe calea Caranse-
be

ădina este frumos aranjată, vi ă
de vie, pomi fructiferi, tot ce este
nevoie pentru a ie ă verde.
Tel. 0746-037272.

Vând apartament penthouse, 60
mp, un dormitor, mobilat, centrala,
terasa mare, P-

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

Vând apartament confort 2
îmbunătă ătărie baie
balcon interior închis gresie faian ă
încălzire termopane termoizolat
exterior etaj 4/4 cu acoperi

ă, gresie, podele laminate,
centrală termică, u ă metalică etaj
2/4. 17.900 € neg. Tel. 0728-813340

Vând casă cu 4 camere, 2 băi,
încălzire centrală pe gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment 3 camere confort 1. Bani cash.
Tel. 0729-351291.

Schimb casă la 25 k de Re
ă în

Re

ări separate, cu
apartament plus diferen ă. Tel.
0724-011789.

Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat, zona Muzicescu. Tel.
0720-219802.

Persoană fizică schimb/vând
apartament o cameră, 39 mp, etaj 3
din 4, Re ă în
Caransebe

ă Dognecea, 2 came-
re, bucătărie, fântână betonată,
telefon, cablu tv, centru. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând apartament 3 camere
decomandat, zona Luncă (lângă
Poli ătărie mobilată la co-
mandă, ferestre termopan, centrală
termică, parchet, podele laminate,
gresie, faian ă, bloc izolat termic.
Tel. 0770-538111, 0745-932492.

Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, spai ă ă pe str.
O

ă,
str. Cerna, etaj 1, pre

ădină 1000 mp cu
cabană, seră, pomi fructiferi, vi ă de
vie, cote ăsări etc. Pre

ă 2 camere,
gara j , cur te , grăd ină. Pre

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

ă. Tel.
0743-364546.

Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.

Vând casă Triaj, 3 camere,
bucătărie, grădină mare. Tel. 0742-
258882.

Vând garsonieră spa ă cu
îmbunătă

ădină) în
Boc

ă, pretabilă la orice fel de
construc ă capete.
Pre

m ţa,
cu apartament sau garsonier

ţa, posibil vânzare. Tel. 0743-
992792.

Schimb (sau vând) apartament
2 camere, transformat în spaţii
comerciale, intr

ţ

ţa, cu garsonier
ţelul Ro

ţie), buc

ţ

ţ, verand ţ
ţelului nr. 14, 35.000 €. Tel. 0728-

981728.

ţ 17.000 €
negociabil. Tel. 0735-192922.

Vând urgent gr
ţ

ţe p ţ nego-
ciabil 1100 €. Tel. 0732-603739,
0770-942914, 0752-111663.

Vând urgent cas
ţ

negociabil. Tel. 0723-896992.
Schimb/vând cas

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0255-236325.
Vând/schimb apartament 3

camere, confort 1 decomandat, etaj
1, Micro 4, cu apartament 2 camere,
etaj 1-2 Govândari + diferenţ

ţioas
ţiri, preţ neg. Tel. 0785-

463898.
Închiriez apartament 2 camere,

mobilat ţ 110 €
lunar. Tel. 0728-568448.

Vând 2856 mp teren (gr

ţii, acces la dou
ţ 1 /mp neg Tel. 0743-738531.

şi

şi

şi
ş sau O şu. Tel.

0768-839650.
Vând cas

şi pivni

ş

şi utilat complet. Pre

şa II, limitrof cu intravilanul,
intabulat

Vând apartament zona Lunc

.

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

Vând în Boc
ţ

ţ

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

ţa, apartament 2
camere complet renovat, cu
central

ţ

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţa garso-
nier

ţionarilor.
Tel. 0767-643236. (RR)

şi

şa Montan

şi vi

şi buc

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

Vând în Bocşa, Aleea Trandafi-
rilor, apartament 2 camere, renovat,
geamuri termopan, înc

şi gaz, 25.000 € sau schimb
cu o cas şa Român

şi

şi

şi
şului, apartament 2 camere,

buc

şi
şu-

lui, Mociur şi Blocul Func

ătă

ă casă 3
camere, baie, gresie, faian ă,
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 ă de
vie, 35.000 € neg. Tel. 0761-
606403, 0761-646468. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

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

ălzire
proprie, contor propriu de apă,
curent

ă în Boc ă. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând în Re

ă, izolat termic, termopane,
faian ă, gresie, podele, etaj 2/4,
17.500 €. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

Vând în Re

ătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 16.500 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

Caut să cumpăr în Re
ă, exclus Calea Caransebe

Vând la M

Vând cas

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

ă la Ezeriş. Tel. 0734-
955233. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

Un editorial scris cu mai bine de un an în urmă, din
păcate, actual.

Prima nega ă vine de undeva de la vârsta de
ceva mai mult de ărsa sticla de lapte! Au
urmat multe, gen nu intra încăl ă, nu mânca
murdar pe mâini, nu e frumos să faci una sau alta, un nu
prelungit până ai dobândit tu dreptul de a-

ă, nu devine un simplu
cuvânt de vocabular. Consta ă un nu al
tău nu mai este acel nu universal valabil din copilărie. Tu
ai o sumă de nu, societatea are mult mai mul

ă

ă plăte ă aiurea, de pe urma
căreia nu beneficiezi de niciun drept. Societatea vine

ă plăte ă faci parte din noi
ără tine. Pardon, fără taxa ta.

Taxă pe care tu nu vrei să o plăte ă nu î
ără taxa ta societatea se

prăbu ă în colaps. Nu pentru că cei pe care tu i-
ai ales sunt incompeten
ă tu nu ai ă nu alegi.

Nu, nu, nu! Opozi ărtare,
frustrare, ignoran ă, lehamite, neimplicare? Nu!
Protest! Fa ă de cine, fa ă de ce? De noi, de ei, de nu?
Se poate pur ă spui nu? Cui? Fa ă de cine,

fa ă de ce? O simplă resetare a sim
ă? Vrem să fim cu to ă

ăr la al nu ărui
recensământ? Vom putea ie ă, cu adevărat în
stradă ă spunem nu? Ho

ă patriotismul social? ărat ce
înseamnă a fi patriot, a fi român, a încerca să fim un
simplu om? Ni l-a furat oare pe acest nu din con

ă un nu? Poate mai mult decât mii de da
da

ământ.

ţie cred c

ţat în camer

ţi spune ţie, în
primul rând,

ţi, pe zi ce trece, c

ţi nu.
Echilibrul este, evident, în folosul comunit ţii. De

exemplu, tu nu vrei s

ţiona f
ţi este

de niciun folos. Dar, f

ţi sau iresponsabili. Nu, pentru
c

ţie? Delimitare, dep
ţ

ţ ţ
ţ

ţ ţului civic, a
sentimentului de turm ţii cet ţeni?
Ne mulţumim cu statutul de num

ţiei, fanariotismului,
nepotismului, dispreţului

ţele
personale, pentru a ni-l face uitat din con ţa de grup?
Cât de mult cost

ţi din incon ţa miilor de nu ce ni s-au inoculat în
minte, din chiar primele zile de pe p

şase luni: nu v

şi apoi altora, nu!
Apoi, cu înaintarea în vârst

şti o tax
şi

spune nu: trebuie s şti pentru c
şi noi nu putem func

şti, pentru c

şeşte, intr

ştiut ce s

şi simplu s

ştiu c
şi vreodat

şi s
şi lipsei de solidaritate în ceea

ce înseamn Ştim cu adev

ştiin
ştiin

ştien
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Începând cu data de 01.04.2014 se opre ţi
consumatorii racordaţi la sistemul centralizat.

De asemenea, începând cu aceea
ţi, joi, sâmb

ţa anunţ

ţia „Interzis a vira la
stânga”.

Pe aceast ţiile rutiere.

Prim ţa ţului Cara

ţie a Târgului de flori.
Vor fi prezenţi produc ţi de flori ţ

ţe, precum ţei care vor expune produse tradiţionale.
Târgul de flori va putea fi vizitat între orele 08.00-18.00.
Totodat

ţean pentru Conservarea ţionale.
Programul este urm

ţiilor participante la Liceul Teoretic „Traian Vuia”
ora 11.00-11.30: parada costumelor populare pe traseul Liceul Teoretic Traian Vuia-

Parcul Tricolorului;
ora 11.45: deschiderea oficial

Î ţe a Prim ţa
semnarea primului contract de finanţare pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe din
municipiul Re ţa - „Reabilitare blocuri «Program Operaţional Regional pentru domeniul
major de intervenţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetic

ţe», Str. I.L. Caragiale nr. 18, 19, ţa”. Finanţarea
nerambursabil

ţie 1.2 „Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetic ţe” al Regio-Programul
Operaţional Regional. Acest domeniu major a fost introdus în cadrul programului
începând cu finalul anului 2012, când au fost alocate fonduri nerambursabile pentru
reabilitarea blocurilor de locuinţe.

Contractul de finanţare semnat în Re ţa vizeaz
ţe

ţare contractate este de
1.873.014,97 lei (416.086,85 euro) iar 1.032.675,46 lei (229.406,97 euro) reprezint

ţ
ţare

vizeaz ţirea condiţiilor de
viaţ ţei energetice a cl

ţirea eficienţei energetice a
blocurilor de locuinţe din Municipiul Re ţa a fost estimat c

ţa domnului Mihai Stepanescu - Primarul Municipiului
Re ţa ţa -

ţiei pentru Dezvoltare Regional
ţional Regional în Regiunea Vest.

Poliţi
ţul Mehedinţi ţa, cartier

Doman, în timp ce sustr
ţinea 10 plante

sustrase de pe domeniul public. Din verific
ţia pentru Administrarea Domeniului Public

ţa
ţionat

şte furnizarea înc

şi dat şte programul de furnizare a apei
calde menajere în zilele de mar şi duminica între orele 07-09 şi 19-21.

şi
şcare spre Lunca

Bârzavei, pe str şi Ion Vidu.
M

şi prin indicatoare cu semnifica

şi şi Camera Agricol ş-Severin
organizeaz şi duminic

şi comercian şi material dendrologic din jude şi din
alte jude şi agricultori din zona Reşi

şi Promovarea Culturii Tradi

Şedin şi

şi

şi 20, municipiul Reşi

şelor - poli urbani de creştere” şi a domeniului major de interven

şi
şi 120 de apartamente, pe parcursul a 18 luni de implementare a

proiectului contractat. Valoarea total

şi îmbun
şterea performan şi utilizarea

eficient

şi
şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser

şi şi reprezentant al beneficiarului acestor proiecte, Municipiul Reşi şi a domnului
Sorin Maxim - Directorul general alAgen

ştii locali au identificat în sectorul de patrulare “Centru Civic”, în data de 23 martie
2014, o femeie, n şi domiciliat şi

ş
şte într-un

imobil administrat de Direc şi Privat al
Municipiului Reşi şi beneficiaz

ălzirii pentru to

ă, se stabile
ăta

Primăria Municipiului Re ă că, începând din data de 31 martie, în zona Triaj,
va fi interzis accesul autovehiculelor la stânga, pe sensul de mi

ăzile: Ciprian Porumbescu, Iosif Velceanu
ăsura, menită să fluidizeze traficul în zonă, este semnalizată prin marcaj linie

continuă în zonele cu marcaj întrerupt

ă cale, rugăm conducătorii de autovehicule să respecte indica

ăria Municipiului Re ă a Jude
ă sâmbătă ă, 5-6 aprilie 2014, în Parcul Tricolorului din municipiu,

cea de-a VII-a edi
ători

ă, în 5 aprilie, va avea loc „Alaiul primăverii”, manifestare organizată de
Centrul Jude

ătorul
ora 10.00: sosirea forma

ă;
orele 12.00-16.00: spectacol folcloric în Parcul Tricolorului.

n data de 31 martie 2014, a avut loc în Sala de ăriei Municipiului Re

ă a blocurilor de
locuin

ă se acordă în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a
ora

ă a blocurilor de locuin

ă 3 proiecte de reabilitare pentru 3
blocuri de locuin

ă a cererii de finan
ă

valoarea finan ării nerambursabile.
Cele 3 proiecte de reabilitare termică pentru care a fost semnat contractul de finan

ă reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea ătă
ă a acestora prin cre ădirilor, dar

ă a consumului de energie prin reducerea emisiilor poluante generate de
producerea, transportul si consumul de energie. Îmbunătă

ă va determina o reducere a
consumului de energie pentru încălzire ă,
realizându-se o economie anuală de energie pentru încălzire de peste 40%.

Evenimentul a avut loc în prezen

ă Vest, Organism
Intermediar pentru Programul Opera

ăscută în comuna Bala, jude ă în Re
ăgea flori din rondurile amenajate în zonă.

În momentul legitimării, aceasta avea asupra sa o saco ă care con
ări, a rezultat că aceasta locuie

ă de ajutor social.
Femeia a fost sanc ă cu o amendă în valoare de 200 de lei pentru încălcarea

prevederilor HCLnr. 1/2010.

:
�

�

�

�
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164 de ani de la întemeierea Jandarmeriei

Evaluarea activit@]ii desf@}urate de
IJJ Cara}-Severin pe trimestrul I 2014

La 3 aprilie 1850, Domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica aprobă la
propunerea Divanului Obştesc - ”Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în corp
de jandarmi”. Este actul de înfiinţare a instituţiei „oamenilor de arme”, iar data de 3 aprilie
este statuată ca fiind Ziua Jandarmeriei Române.

Un moment important în evoluţia acestei categorii de forţe armate l-a constituit data de
01 septembrie 1893 când a fost aprobată Legea de organizare şi funcţionare a
Jandarmeriei rurale, în baza căreia, la nivelul fiecărei comune funcţiona un post de
jandarmi cu rol de forţă poliţienească.

Instituţia a funcţionat sub denumirea de Jandarmerie până în anul 1949 când „trupele
de jandarmi” au fost transformate în trupe de securitate, denumire pe care şi-au păstrat-o
până în anii 1990.

De la înfiinţare şi până în momentul redenumirii, jandarmii au fost prezenţi în întreaga
istorie a neamului, mai ales în marile momente din ultimele secole: 1877-1878 în
războaiele pentru cucerirea independenţei de stat; 1912-1913 în războaiele balcanice;
1916-1918- războiul pentru reîntregire; 1941-1945 în al doilea război mondial, împotriva
statelor revizioniste fasciste, pentru păstrarea fiinţei statale.

Anul 1990 a fost un an de cotitură în evoluţia istorică a instituţiei, caracterizat prin
subordonări succesive Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale,
Jandarmeria căpătând diferite denumiri: „trupe teritoriale”, „trupe de ordine publică” şi
ulterior „trupe de jandarmi”.

După anul 1990, două acte normative au reglementat organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române: Legea nr. 116/1998, înlocuită de legea nr. 550/2004 - act normativ
care reglementează actualmente rolul, locul şi atribuţiile acestei instituţii fundamentale a
statului.

În prezent, Jandarmeria Română „este instituţia specializată a statului, cu statut
militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile
legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi
descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi protecţia
instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism”.

Obiectivul principal care a stat în atenţia inspectoratului
pe linia misiunilor de ordine publică a fost creşterea gradului
de siguranţă a cetăţeanului prin întrebuinţarea eficientă a
structurilor în zona de competenţă.

Activitatea structurilor de ordine publică a urmărit în
principal, gestionarea eficientă a misiunilor specifice, cu
accent pe

Asigurarea măsurilor de ordine publică la meciurile de
fotbal din Liga a II a, precum şi la meciurile susţinute de
echipele de handbal masculin în cadrul Ligii Naţionale de
Handbal.

Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe
timpul desfăşurării activităţilor cultural - artistice.

În primul trimestru al acestui an, structurile de ordine publică din cadrul inspectoratului
au executat un număr de 1576 misiuni pe raza judeţului Caraş-Severin

Din totalul misiunilor executate un număr de 1352 au fost executate pentru
menţinerea ordinii publice, dintre care 616 misiuni au fost executate independent iar 736
în sistem integrat conform ordinelor în vigoare.

Totodată, au fost organizate şi executate 13 acţiuni punctuale în zone de interes
operativ, locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat, în baza planurilor de cooperare
încheiate. În perioada supusă atenţiei au fost executate pe linia misiunilor de asigurare a
ordinii publice un număr de 39 misiuni, acestea fiind fără grad de risc.

În ceea ce priveşte executarea misiunilor de restabilire a ordinii publice în perioada de
referinţă, structurile mobile de jandarmi au intervenit pentru aplanarea de conflicte şi
pentru rezolvarea a 136 solicitări prin Sistemul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă „112”
precum şi la 28 alte solicitări telefonice.

Pe timpul primului trimestru Postul de Jandarmi Ordine Publică Montan Crivaia a
executat un număr de 110 misiuni de menţinere a ordinii publice în staţiunea montană şi
pe traseele turistice, constatând o infracţiune în flagrant. Tot în această perioadă au fost
aplicate şi 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1800 lei de jandarmii montani.

Situaţia faptelor de natură penală constatate independent de către personalul
inspectoratului în perioada de referinţă, a făptuitorilor identificaţi, precum şi a persoanelor
urmărite depistate şi predate organelor de poliţie, se prezintă astfel

fapte de natură penală constatate = 18
făptuitori identificaţi = 15
Urmare a punerii în aplicare a ordinelor si dispoziţiilor, în acest trimestru au fost

constatate, în comun cu efectivele poliţiei, un număr de 45 de fapte de natură penală cu
44 autori.

În urma misiunilor executate jandarmii cărăşeni au constatat şi aplicat un număr de
335 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 59900 de lei.

Majoritatea sancţiunilor aplicate de jandarmi au fost în baza Legii nr. 61/1991 rep.
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, precum şi a Legii nr. 12/1990 rep. privind protejarea populaţiei împotriva
unor activităţi comerciale ilicite.

În acest trimestru, I.J.J. Caraş-Severin a desfăşurat 3 acţiuni specifice, în localităţile
Reşiţa şi Caransebeş, cu ocazia desfăşurării campaniei „Jandarmeria pe înţelesul
tuturor“ în colaborare cu C.P.E.C.ACaraş-Severin.

În perioada supusă atenţie efective din cadrul inspectoratului au participat la o acţiune
umanitară în cadrul campaniei „Un strop de sânge pentru un copil“ donând benevol sânge
şi bonuri valorice în cuantum de 1300 lei.

În prezent, inspectoratul asigură paza şi protecţia instituţională la 20 de obiective, cu
exceptare de la plată, cu o medie zilnică de 54 jandarmi.

Asigurarea ordinii publice şi protecţia participanţilor la manifestările cultural-artistice şi
la competiţiile sportive;

Asigurarea ordinii publice la nivelul judeţului, cu ocazia Sărbătorilor Pascale;
Executarea misiunilor specifice Jandarmeriei Române cu ocazia alegerilor

europarlamentare
Executarea misiunilor de asigurare a ordinii publice în campania electorală pentru

alegerile europarlamentare.

Activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică.

Pe linia activităţilor preventiv - educative

Acţiuni umanitare

Pază şi protecţie instituţională

Obiective ale I.J.J. Caraş-Severin în perioada imediat următoare
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StudentFest adună din nou la un loc
cei mai talenta ă.
Ajuns la cea de-a XXIII-a edi

ă ă pentru
studen

ă
ă tinerilor arti

ă
tema IMPACT ca temă centrală pentru
fiecare dintre sec

ă eviden
ă. Festivalul a avut întotdeauna un impact

pozitiv, reu ă pună în mi ă ăcând
ca lucrurile să existe cu adevărat. StudentFest nu se conformează unei reguli generale, ci se
impune prin efectul pe care îl are.

StudentFest IMPACT continuă conceptul ini

ă, party,
publicitate, teatru, streetart sunt sec

ă
ă inspire ă creeze

tineri care vor să schimbe ceva în vederea îmbunătă
ă creezi haine sau graffiti-ul, ai un band

ă vă face
ă contribui ă ă ne ară

ţi tineri din întreaga ţar
ţie, cel mai

mare festival de art
ţi din România, organizat în

Timi ţia Studenţilor
din Universitatea de Vest din Timi

ţiunile festivalului,
mesaj prin care î ţieze puterea pe care StudentFest o poate avea asupra
tinerilor arti

ţele artei creatoare, dep ţia iluzorie

ţiat în anul 2012, respectiv 7 zile de
workshopuri ţii selectaţi

ţii, dezbateri, piese de teatru ori concerte. Arte plastice, benzi desenate,
concerte, dans, design vestimentar, experimentarium, film, fotografie, literatur

ţiunile pe care se va baza festivalului din acest an.
Prima ediţie a StudentFest-ului a avut loc în anul 1992 ţiat ca un protest

împotriva cenzurii libert ţii de exprimare. Tot ceea ce s-a întâmplat la StudentFest a fost ceva
inovativ, realizat doar de studenţi pentru studenţi. Student Fest vrea s

ţirii situaţiei artei
ţi place s ţi cauţi scena pe care

s ţi auziţi, e ţifice sau
artistice ţi

şi cultur

şoara de Organiza
şoara

(OSUT), desf şurat în perioada 8-17
mai 2014, ofer şti
posibilitatea de a se exprima liber, de a
se dezvolta şi de a se promova.

Anul acesta, StudentFest lanseaz

şi propune s
şti, precum şi asupra publicului, deopotriv
şind s şcare roti şind condi şi f

şi training-uri închise pentru participan şi 3 zile de evenimente
deschise, expozi

şi a fost ini

şi s
şi a culturii din România.

Pictezi, sculptezi, î şi î
şti pasionat de fotografie sau eşti atras de experimentele ştiin

şi ai vrea s şi tu la ele? Creezi poveşti din grafic şi imagini? Vrei s

Început de impact

(continuare )în pagina 3
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S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timi

-

şoara, Aleea Ionel Perlea nr.
7, ap. 3, jud. Timiş, în calitate de lichidator al
societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective, în baza art. 117 alin. 2 şi art.
118 din Legea nr. 85/2006 şi cu aprobarea creditorilor din data 20.03.2014 prin care s-a
aprobat oferta de cump

şi acceptat de p

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

S.C. SCHMIDT&REMUS PROD S.R.L.

ărare a S.C. Biofuelrom International S.R.L., cu sediul în Saniob
com. Ciuhoi, nr. 163D, jud. Bihor, având CUI 18529382, J35/676/2006, pentru 2 camere de
uscare 30 mc. Pre ăr

ă expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea prezentului anun

Promitentul cumpărător are dreptul de a egal oferta iar în caz de egalare, bunul se va
vinde celui care va oferi cel mai mare pre

ă împlinirea termenului prevăzut
de art. 118 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.

Informa

ţul negociat ţi este de 8000 euro.
Vânzarea conform prevederilor art. 118 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 se va definitiva

dup ţ în ziarul Prisma.
În perioada de 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ

ţ.
Procesul verbal de adjudecare se va întocmi numai dup

ţii suplimentare la sediul lichidatorului

orice persoan
ţin 20% faţ ţul ar

ă interesată
poate face o supraofertă care trebuie să fie superioară cu cel pu ă de pre ătat
mai sus.

Ce nu se poate cuprinde in regulamentul intern?
Nu pot fi cuprinse alte sanctiuni disciplinare decat cele prevazute in art. 248 din Codul

muncii, respectiv in Statutul profesional aplicabil.

Nu se poate prevedea posibilitatea retrogradarii definitive.
Nu se poate prevedea sanctiunea suspendarii contractului de munca pentru 10 zile

lucratoare, ca urmare a acestei sanctiuni disciplinare.
Nu se pot prevedea amenzi disciplinare.
nu pot fi cuprinse derogari de la lege in defavoarea salariatilor.

Nu se poate prevedea in regulamentul intern plata trimestriala a salariului, chiar daca
acesta ar fi ritmul real al obtinerii de lichiditati.

nu pot fi cuprinse prevederi de domeniul exclusiv al contractelor colective sau
individuale de munca (care presupun negocierea)

Nu se poate prevedea in regulamentul intern salariul minim pe unitate, concediul de
odihna minim etc.

nu se pot cuprinde drepturi inferioare pentru salariati fata de cele cuprinse in
contractul colectiv de munca aplicabil

Nu se poate prevedea in regulamentul intern acordarea a numai 3 zile libere platite in
caz de casatorie a salariatului, daca contractul colectiv aplicabil cuprinde dreptul
salariatului la 5 zile libere intr-o astfel de imprejurare.

nu se pot cuprinde obligatii superioare pentru salariati fata de cele cuprinse in
contractul colectiv de munca aplicabil ori in lege

Este nula prevedea in regulamentul intern privind obligativitatea efectuarii de ore
suplimentare, la solicitarea angajatorului, sau sanctionarea ca abatere disciplinara a
refuzului de a efectua ore suplimentare.

nu se pot cuprinde drepturi superioare sau obligatii inferioare pentru angajator fata de
cele cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil.

Nu se poate prevedea in regulamentul intern ca sindicatul, si nu angajatorul are
obligatia de a initia, anual, negocierea colectiva.

�

�

�

�

�

�

Exemplu:

Exemplu:

Exemplu:

Exemplu:

Exemplu:

Exemplu:

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745-150894

Modelul si continutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a
inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, prezentat in
anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului
tipizat mentionat la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din
prezentul ordin.

Formularul prevazut la art. 1 are regim special si se tipareste prin unitati specializate,
pe baza comenzilor primite din parteaAgentiei Nationale deAdministrare Fiscala.

Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia generala investitii, achizitii publice si
servicii interne, Directia generala de buget si contabilitate, Directia generala de
reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru
administrarea veniturilor, directiile regionale ale finantelor publice, Directia generala de
administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.

Reguli generale referitoare la intocmirea procesului-verbal
Procesul-verbal reprezinta actul de control bilateral care se intocmeste de catre

inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului
tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment
dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari
privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si
vamal si pentru stabilirea implicatiilor fiscale ale acestora.

Constatarile controlului vor fi prezentate clar, concis si lizibil, fara detalieri inutile,
astfel incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii
fiecareia, in functie de natura si obiectivele controlului.

In cazul in care in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea
unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si vamal, in procesul-
verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile relevante
pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile
scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. in situatia in care
administratorii si/sau persoanele implicate refuza sa ofere explicatii scrise, se va
mentiona acest aspect in procesul-verbal.

In cuprinsul procesului-verbal prin care se stabilesc implicatii fiscale ale faptelor
care prezinta indiciile savarsirii unor infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si
vamala se vor descrie metodele de stabilire a bazei de impunere suplimentare, modul de
calcul prin care a fost evaluat prejudiciul, detaliat pe fiecare impozit, taxa, contributie sau
alte sume datorate bugetului general consolidat.

Constatarile vor fi sustinute de inscrisuri, in copie certificata sau in original, dupa
caz, precum si de alte mijloace materiale de proba.

In cazul in care actiunea de control a fost efectuata simultan ori succesiv in mai
multe locatii unde isi desfasoara activitatea acelasi contribuabil, se vor intocmi, de regula,
pentru fiecare caz, procese-verbale in care se vor descrie faptele constatate. Constatarile
cuprinse in procesele-verbale incheiate in conditiile mentionate mai sus pot fi valorificate
printr-un proces-verbal care va cuprinde descrierea faptelor in ansamblul lor, a legaturilor
dintre ele si a eventualelor implicatii fiscale ale acestora. Procesele-verbale in care sunt
descrise fapte valorificate, ulterior, printr-un alt proces-verbal, fac parte integranta din
acesta din urma.

In cazul in care nu exista informatii referitoare la unul sau mai multe capitole din
modelul procesului-verbal, se mentioneaza pe scurt motivul pentru care nu poate fi
completat.

Constatarile inspectorilor antifrauda rezultate in urma unei actiuni de control curent
sau tematic se vor valorifica in functie de natura constatarilor si obiectivul controlului.

Procesul-verbal se comunica contribuabilului, conform prevederilor Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Instructiuni de completare si utilizare a formularului "Proces-verbal"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Anunţ public
SC Silva Ovicris SRL cu sediul în Re ţa, Secu 136 anunţ

ţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cara

ţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf
ţiei pentru Protecţia Mediului Cara

şi

ş-Severin, pentru activitatea de exploatare forestier şurat
şurat

ş-Severin, strada Petru Maior
nr.73, în zilele de luni-joi între orele 08-16:30 şi vineri între orele 08-14.

ă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de ob

ă desfă ă în
Secu 136. Informa ă ă se pot depune,
în scris la sediul Agen

Ce trebuie s@ cuprind@ un proces-verbal
^ntocmit de inspectorii antifraud@

Clauze interzise ^n cuprinsul
Regulamentului Intern al unei firme S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolventa, in insolvency, en

procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P Miriana Mircov Relicons S.P.R.L continua
vanzarea prin licita

t

- .

ţie public

ţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. BAMBUS TRANS FOREST SRL nr. RO97 RZBR
0000 0600 1428 7717 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timisoara.

Sedintele de licitatie vor fi organizate incepand cu data de 11.04.2014 ora 11, in caz de
neadjudecare sedintele de licitatie vor avea loc s

ă cu strigare a bunului imobil:
apartament cu doua camere, bucatarie, hol, baie, balcon, arie utila 45,63 mp inscris in

CF nr. 6518 nr. op III/2/D/2 situat in localitatea Caransebes, str Racovita, bl. A2, sc. D,
parter, ap. 2, jud Caras Severin .

Pret pornire la licitatie 21.600 EURO
Pas licitatie 500 EURO
Taxa participare licitatie 500 EURO

Pretul de pornire la licitatie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un procent de 25% .
Participantii la licita ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 12 in conditiile
prezentate mai sus. Licitatiile se tin la sediul lichidatorului judiciar din Timi

�

Cautiunea si taxa
de participare la licitatie se depune cu o zi inainte de ziua de licitatie.

şoara, Aleea Ionel
Perlea ( fostaAleea Creatiei) nr.7, ap.3.

Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, si zilnic intre orele 13-14
la sediul lichidatorului si la telefon 0256 242823

S.C. Chemar Productions S.R.L.

259 EURO+TVA.

societatea în insolventa, in insolvency, en procedure
colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzarea
prin licitatie publica cu strigare a urmatoarele bunuri mobile:

Mijloace fixe ( camera sony, alimentator, camera video sony, stativ trepied satchtler,
tableta grafica intuosA3, canapea brava 3L, scai albastru, freza manuala bosch, etc). Pretul
de pornire la licitatie a fost diminuat cu 50% din valoarea de evaluare.

Pretul de pornire la licitatie
Pasul de licitatie 10 EURO
Taxa participare 5 EURO/BUN

Licitatia va avea loc in data de 11.04.2014, ora 10 la sediul lichidatorului din Timisoara,
Aleea Ionel Perlea nr.7, ap.3, judetul Timis. In caz de neadjudecare licita

Taxa de participare la licitatie se achita cu o zi inainte de data cand este stabilita
sedinta de licitatie, la sediul lichidatorului.

ţia va avea loc
s

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, zilnic intre
orele 13-14 la sediul lichidatorului si la telefon 0256-242823.

ăptămânal, vineri, la ora 11, la sediul lichidatorului in aceleasi conditii.
Bunurile mobile pot fi vizualizate cu o programare prealabila.
Informa

�

SC M&V BONART RO TRANS SRL
.

societatea în insolventa, in insolvency, en
procedure colective prin lichidator S.C.P Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua
vanzarea prin licita

- .

ţie public

ţie vor avea loc incepand cu data de 11.04.2013, ora 11, in caz de
neadjudecare sedintele de licitatie fiind organizate s

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro, la sediul lichidatorului si
la telefon 0256 242823 zilnic intre orele 13-14

ă cu strigare

Pret pornire licitatie 2.750 EURO+TVA.
Pas licitatie 100 EURO
Taxa participare licitatie 100 EURO

Preturile de pornire la licitatie a fost diminuat cu un procent de 50%

Sedintele de licita
ăptămânal, vineri ora 11, la sediul

lichidatorului din Timi

Autotractor IVECO 440 E 43 T Eurostar - an fabricatie 2000

Taxa de participare la licitatie se depune cu o zi inainte de ziua de licitatie.

şoara, Aleea Ionel Perlea ( fosta Aleea Creatiei) nr.7, ap. 3 in conditiile
descrise mai sus.

Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabila.
Informa

�

Început de impact
tuturor reclama pe care toţi prietenii t ţi-au apreciat-o ţie, creativitate

ţi
din România? În acest caz te
a

ţiuni care desf

ţ
ţe

ţi în
domeniul ales de tine. Înscrierile se
desf

ăi ăudat-o? Ai inspira
ă o împărtă ă lumea? Filmul tău e cel mai tare, dar

nu are cine să îl urmărească?Actorul din tine nu are unde să se facă auzit?Atunci înscrie-te pe
site-ul www.studentfest.ro ca artist până în data de 20 aprilie 2014

ă participi activ la organizarea celui mai mare festival de artă ă pentru studen

ăm în echipa de voluntari
StudentFest ăm să
completezi formularul de pe site.

Cele 10 sec ă ă
workshopuri, respectiv: arte plastice,
concerte, dans, design vestimentar,
film, fotografie, literatură, publicitate,
teatru sau streetart te a ă să
participi la o experien ă inedită care
să te ajute să acumulezi cuno

ă dobânde ă

ă ă în perioada 27 martie-20
aprilie 2014 pe www.studentfest.ro.

şi l şi
pasiune pentru scris şi ai vrea s şeşti cu toat

şi toate acestea vor fi
posibile!

Vrei s şi cultur

ştept
şi te invit

şoar

şteapt

ştin şi
s şti noi abilit

şoar

(continuare )din pagina 2
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Ministerul Educa
ă ământului profesional de

stat cu durata de 3 ani din 20.02.2014 (M.O. nr. 132 din
24.02.2014)

Ministerul Afacerilor Interne - Regulamentul privind
acordarea gradelor profesionale

ării/înaintării în
gradul următor a personalului medical

ă, reanimare

ă

ărârii
Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei

ării Regionale

ă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
na ă, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale

ă electronică (M.O. nr. 138 din 25.02.2014)

ăzute de acte normative în vigoare
(M.O. nr. 140 din 26.02.2014)

Ministerul Mediului ărilor Climatice - Ghidul
de finan

ării Rurale nr.
272/2014 pentru modificarea

ării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condi

ă ă

ăsurilor de agromediu

ăduri
ă nr. 87/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la

Ordinul ministrului mediului ărilor climatice nr.
1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este
permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai
2014 (M.O. nr. 141 din 26.02.2014)

Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de
protec

ţiei Naţionale - Metodologia de
organizare ţionare a înv ţ

ţiilor
minime

ţ

ţelor Publice nr. 256/2014
privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru
actualizarea pl ţilor anticipate în contul impozitului pe
profit anual (M.O. nr. 135 din 25.02.2014)

ţiei obiectivelor, bunurilor

ţiei Publice nr. 199/2014 privind modificarea

ţei de urgenţ

ţional de dezvoltare local

ţiei publice, nr. 1.851/2013 (M.O. nr. 137 din
25.02.2014)

Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în
form

ţiunilor
cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
altele decât cele prev

ţare a Programului vizând educaţia
ţia mediului din

11.02.2014 (M.O. nr. 141 din 26.02.2014)
Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiilor
specifice

ţi directe ţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent m

ţie (M.O. nr. 143 din 26.02.2014)

şi func

şi stabilirea condi
şi a stagiului minim necesare avans

şi paramedical din
cadrul serviciilor mobile de urgen şi
descarcerare din 18.02.2014 (M.O. nr. 135 din
25.02.2014)

Ordinul Ministerului Finan

şi
protec şi valorilor cu efective de
jandarmi (M.O. nr. 137 din 25.02.2014)

Ordinul Ministerului Dezvolt şi

Administra şi
completarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonan

şi
administra

Legea nr. 194/2011 privind combaterea opera

şi Schimb
şi

conştientizarea publicului privind protec

şi Dezvolt
şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii şi dezvolt

şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de pl şi pl

şi zone
defavorizate (M.O. nr. 141 din 26.02.2014)

Ordinul Departamentului pentru Ape, P şi
Piscicultur

şi schimb

H.G. nr. 115/2014 pentru completarea Hot
� Autoritatea Naţional

ţelele electrice de interes public din
21.02.2014 (M.O. nr. 145 din 27.02.2014)

ă de Reglementare în Domeniul
Energiei - Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare
a utilizatorilor la re

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

Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru
. Pentru recuperarea zilei de 2 mai 2014,

stabilită ca zi liberă, institu ă

ător timpul de lucru, până la
data de 31 mai 2014, potrivit planificărilor stabilite.

stabilirea zilei de 2
mai 2014 ca zi liberă

ţiile publice îşi vor desf şura
activitatea în regim de program normal în ziua de 26 aprilie
2014 sau vor prelungi corespunz

Numărul de pensionari a scăzut, în 2013,
cu 77.000 de persoane fa ă de anul precedent,
până la 5,41 milioane de persoane, iar pensia
media lunară a fost de 805 lei, mai mare cu
4,1% fa ă de anul 2012, potrivit datelor
publicate de Institutul Na ă.

ţ

ţ
ţional de Statistic

Contribuţia asigur

ţie a victimelor str

ătorilor care practică asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse prin accidente de vehicule ( ), la Fondul de
protec ăzii, aferentă anului 2014, este
stabilită la cota procentuală de 1,00% din volumul
primelor brute încasate pentru această asigurare.

RCA

� �

�

� �

�

�

România a trimis oficial Comisiei Europene propunerea
de Acord de Parteneriat 2014-2020 Ministrul Agriculturii

Parlamentul a marcat, într-o Institutul Cantacuzino are o linie de
produc România s-
a situat, în 2013, pe primul loc în Uniunea European

şi Dezvolt şterea accizei la motorina folosit
şedin

şi poate fabrica vaccin antigripal din toamn
şte suprafa

ării Rurale a declarat că statul va compensa par ă de
fermieri ă comună, solemnă, împlinirea a 10 ani de la aderarea României la NATO

ă ă, cu condi ă fie rezolvate câteva probleme, a stabilit Organiza ă a Sănătă
ă în ceea ce prive ă cu porumb, dar la produc ă Fran

ţial cre
ţ

ţie bun ţia s ţia Mondial ţii
ţa cultivat ţie a ocupat poziţia a doua, dup ţa, din

cauza unui randament net inferior, potrivit INS

Achitarea pensiilor aferente lunii aprilie 2014 va fi efectuată în avans, în intervalul 10-18 aprilie 2014
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Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei
financiare privind opera ări ă

ă a Guvernului nr. 193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată

Proiectul de Lege adoptat de Guvern vizează, în
principal, următoarele aspecte:

Limitarea plă

ă ă activită
ă ără personalitate juridi-

că. Plafonul zilnic maxim este de 5.000 lei/persoană,
dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Limitarea încasărilor ă
ă în cazul opera ă

ări în numerar efectuate de
operatorii economici către sau de la persoane fizice,
reprezentând cesiuni de crean

ări de împrumuturi sau alte finan ări;
Limitarea opera

ă;
Limitarea încasărilor ă

ă
ătite/încasate care

depă

ăzute de lege pentru comisioanele interbancare.
Totodată institu

ă

ă.
Proiectul de Lege se va trimite către Parlament.

ţiunile de încas ţi în
numerar

ţei de urgenţ

ţilor în numerar se extinde ţi
operatori economici decât persoanele juridice:
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale, liber profesioni

ţi în mod independent,
asocieri ţi cu sau f

ţilor zilnice în numerar la
5.000 lei/persoan ţiunilor de pl ţi în
numerar sau de încas

ţe sau alte drepturi,
restituiri sau acord ţ

ţiunilor de încasare în numerar
efectuate de operatorii economici de la persoane
fizice la plafonul zilnic de 10.000 lei/persoan

ţilor în numerar
efectuate între persoane fizice, prin instituirea unui
plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie;

Stabilirea sancţiunilor aplicabile celor care
dep

ţiile bancare emitente
ţia de a respecta plafoanele maxime

prev
ţiile acceptante au obligaţia de a inclu-

de în acordurile încheiate cu beneficiarii pl ţilor infor-
maţii detaliate referitoare la valoarea comisioanelor
pentru serviciile prestate, a comisioanelor interban-
care, precum

ţie de marca

şi pl
şi pentru modificarea şi completarea

Ordonan

şi la al

şti, persoane
fizice care desf şoar

şi alte entit

şi pl

şi pl

şesc plafoanele, respectiv aplicarea de amenzi
în cuantum de 25% din sumele pl

şesc plafoanele.
De asemenea, Proiectul de Lege introduce,

pentru institu şi acceptante din
România, obliga

şi a comisioanelor suplimentare
aplicate în func şi categoria respectivelor
carduri de plat

�

�

�

�

�

%nt@rirea disciplinei financiare
privind opera]iunile de încas@ri

}i pl@]i în numerarMinisterul Educa

şi a VI-a, în anul şcolar 2013-2014.
Testele au fost elaborate de c şi Examinare
(CNEE), în conformitate cu reglement şcolar în
curs, aceste evalu şura, în dou

şi
evaluarea competen

şi
matematic

şi competen

şi testul de evaluare a competen
şoar şi zi, cu o pauz

şi un test pentru evaluarea competen

şi un test de evaluare a în

şi comunicare", respectiv a unui test pentru evaluarea
unor competen şi Ştiin

şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a.
În urma administr

şi pentru
informarea p

şi dezvolt
şantionarea

unit şi particular din întreaga

şi având ca scop furnizarea
datelor şi a dovezilor necesare pentru diagnoza sistemului de înv

şcolar 2014-2015, elevii din înv
şah în cadrul şcolii

Ministrul Educa
şcolare pentru disciplina op şah", anul I şi

anul al II-lea de studiu. Acestea intr şcolii pentru
înv şi vor putea fi folosite începând cu anul şcolar 2014-
2015. Elevii vor avea ocazia s şah, cu regulile de
joc şi s

şah. Exerci

ştii din cadrul
Federa Şah.

ţiei Naţionale (MEN) a postat vineri, 28 martie, pe site-ul
http://subiecte2014.edu.ro/2014/, modele de teste pentru Evalu

ţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a
ţional de Evaluare

ţelor fundamentale la finalul clasei a II-a const
ţelor de receptare a

mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise
ţelor de matematic

ţine, pe lâng
ţele de

receptare a mesajelor citite ţele de producere a mesajelor scrise
(ambele în limba matern

ţelor de
receptare a mesajelor citite ţelor de
producere a mesajelor scrise se desf

ţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a presupune
un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba
român ţelor de matematic

ţinând minorit ţilor naţionale, care studiaz
ţelegerii textului

scris în limba matern
ţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a const

ţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei
curriculare „Limb

ţe specifice ariei curriculare „Matematic ţe ale
naturii".Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la
clasa a II-a

ţelor
fundamentale la finalul clasei a II-a, a competenţelor fundamentale
dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, respectiv a evalu

ţinute nu se înregistreaz
ţii de înv ţ

ţare, acolo unde aceasta se impune, precum
ţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului

form ţelor evaluate.
Dup

ţilor de înv ţ ţ
ţar ţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la
finalul clasei a IV-a fiind o evaluare standardizat

ţ

ţ ţa
jocul de

ţiei Naţionale a aprobat, prin ordin de ministru,
Programele ţional ţie prin

ţ

ţia semnelor convenţionale utilizate în partida
de ţiile de interpretare, observaţia, simularea unor situaţii de joc,
calculul unor variante de joc sunt etape pe care elevii le vor parcurge în cei doi
ani de studiu.

Programele au fost realizate în urma consult
ţiei Române de

ările
na

ătre Centrul Na
ările legale în vigoare. În anul

ări se vor desfă ă sesiuni, în luna mai.
Evaluarea competen ă în

administrarea a trei teste vizând evaluarea competen

ă. Elevii care au urmat cursurile
clasei a II-a în limba maternă vor sus ă testele la limba română

ă, încă două probe în care le vor fi evaluate competen

ă).
În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competen

ă ă în aceea ă de 10
minute între ele.

Evaluarea competen

ă ă. Pentru
elevii apar ă ă după un curriculum în
limba maternă, se administrează

ă.
Evaluarea competen ă în

sus
ă

ă

ării testelor pentru evaluarea competen

ării elevilor
la finalul clasei a VI-a, elevilor nu li se vor acorda note sau calificative, iar
rezultatele ob ă în catalogul clasei. Acestea sunt
valorificate la nivelul unită ă ământ, prin elaborarea planurilor
individualizate de învă

ărin
ării ării competen

ă administrarea testelor la clasa a IV-a se realizează e
ă ă ământ din învă ământul de stat

ă, evaluarea competen
ă

ă ământ la
nivel primar.

Din anul ă ământul primar vor putea învă

ă „Educa
ă în curriculum la decizia

ă ământul primar
ă se familiarizeze cu tabla de

ă decodifice semnifica

ărilor cu speciali

Biroul de presă - MEN, 31.03.2014

Acciza pentru benzin

În

ă ă

ărât

şi motorin

şedin

şi 12
independen

ca
crescut cu 7 eurocen

ă va scădea cu 4 eurocen

ă prin restituirea
sumelor reprezentând diferen

ăzut, către operatorii
economici licen ă.
Condi

ărâre a
guvernului.

men
ă monetară la nivelul de 3,5% pe an,

gestionarea adecvată a lichidită
ăstrarea nivelurilor ac-

tuale ale ratelor RMO aplicabile pasivelor în
lei ă ale institu

ătoarea ă a CA al BNR dedicată
politicii monetare va avea loc în data de 6
mai când va fi analizat noul Raport
trimestrial asupra infla

ăinătate.
Termenul limită de solu

ă această dată, candidaturile rămase
definitive vor fi aduse la cuno ă prin
intermediul BEC.

Campania electorală pentru europarla-
mentare va începe în 25 aprilie.

ţi pe litru de la 1 aprilie.
Pentru anumite categorii de transportatori,
acciza majorat ţi
pe litru. Reducerea ratei de impozitare a
accizei se realizeaz

ţa dintre
nivelul standard de accize

ţiat prev
ţiaţi în Uniunea European

ţiile, procedura

ţinerea ratei dobânzii de
politic

ţii din
sistemul bancar

ţiilor de credit.
Po t r i v i t ca lendaru lu i ap roba t ,

urm ţ

ţiei.

Listele de candidaţi pentru alegerile
europarlamentare de la sfâr

ţene, ale
sectoarelor municipiului Bucure

ţiile de
Votare din Str

ţionare al
eventualelor contestaţii este 16 aprilie.
Dup

ţ

şi nivelul de
accize diferen

şi termenele de
restituire se stabilesc prin hot

şi p

şi în valut

şedin

şitul lunii mai
sunt afişate la sediul BEC, la sediile
birouri lor electorale jude

şti şi la
sediul Biroului Electoral pentru Sec

ştin

ţa din 28 martie, CA al BNR a
hot

17 partide sau alianţe electorale
ţi au intrat în cursa pentru

un mandat de europarlamentar.

Aderarea României la spa]iul Schengen
Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ salut ţiile liderului deputaţilor CSU din Bundestag Gerda

Hasselfeldt, conform c ţine aderarea României la
spaţiul Schengen în ceea ce prive

ţit ţii dr. Bernd Fabritius, dr. Hans Peter Uhl
ţ. „Aceast ţie este inclusiv

rezultatul discuţiilor cu noi, reprezentanţii minorit ţii germane din România,

ţa reprezentanţilor politici din Germania. M
ţia doamnei Hasselfeldt. Reamintim c ţia în etape« a fost propus

ţa

ă declara
ăreia Uniunea Cre ă din Bavaria sus

ă atitudine în favoarea României din partea Uniunii Cre ă vizita
recentă efectuată de doamna Hasselfeldt, înso ă de deputa

ă pozi
ă

ă
bucură foarte mult pozi ă »solu ă de
Germania ăm ca în cursul acestui an Consiliul European să o

ştin Social
şte aeroporturile şi porturile.

„Aceast ştin Sociale vine dup

şi de Tobias Zech la Sibiu şi la Bucureşti”, a declarat deputatul Gan
şi anume cu preşedintele

FDGR dr. Paul-Jürgen Porr, cu domnul primar Klaus Johannis, cu domnul episcop Reinhart Guib şi cu
mine. Noi întotdeauna am pledat cauza României în fa

şi Fran şi de aceea sper şi adopte.”

Evalu@rile na]ionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a }i a VI-a
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Omul de afaceri Andrej Kiska este noul preşedinte al
. El a ob

şi
controlul preşedin şi parlament.

Slovaciei ţinut aproape 60% din voturile
exprimate în cel de-al doilea tur al alegerilor,
învingându-l pe actualul premier, Robert Fico. Astfel,
partidul social-democrat, de guvern ţine

ţie, dup
ământ, nu ob

ă guvern

Premierul rus, Dmitri Medvedev, a anunţat
crearea Ministerului pentru , în cursul primei
sale vizite în peninsul

ţia Rus

Crimeea
ă de la încorporarea acesteia în

Federa ă, la 21 martie. El a declarat că
guvernul va crea o zonă economică specială în
Crimeea, cu taxe mai mici şi reguli mai simple.

�

� �

�

�

�

�

Uniunea Europeană pregăte
ă care urmează să sprijine for

şte lansarea unei
misiuni militare înAfrica Central şi africane deja prezente pe terenţele franceze

Consilierul secretarului de stat al SUA pentru Europa
UE sprijin Curtea

Constitu
Afganistanul va vota în 5 aprilie pentru a alege un succesor al pre Economia turc

şi Eurasia, Victoria Nuland, a anun

şi nul
şedintelui Hamid Karzai şi a decide configura

ştere de 4.4% în ritm anual în ultimul trimestru al anului trecut şi o creştere de 4% pe ansamblul anului

ţat, f
ţii la graniţ ţiile privind Acordul privind comerţul cu servicii

ţional ţa Cataloniei, este neconstituţional
ţia celor 34 de consilii provinciale

ără a oferii detalii, că Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii
Moldova 10 milioane de dolari pentru întărirea securită ă ă participarea Chinei la discu

ă a Spaniei a decis că referendumul care ar trebui să aibă loc, în luna noiembrie, privind independen
ă a

înregistrat o cre

În 6 aprilie se desfă ă alegeri legislative în
. Sondajele de opinie arată că partidul Fidesz,

de centru-dreapta, va câ
ă guverneze. Nu este

încă clar dacă acesta va păstra majoritatea de două
treimi necesară pentru a modifica Constitu

şoar

ştiga confortabil o majoritate în
parlamentul ungar şi va fi capabil s

Ungaria

ţia.

Gigantul aeronautic Airbus a finalizat proiectul pentru a
recrea suprafaţa lui Marte, în Stevenage, Marea Britanie.
Suprafaţa, aproximativ de m

ţie
ţia

Spaţial

ţa Planetei Ro

ţii, u ţele interioare sunt vopsite cu
o culoare brun-ro

ţian

ţilor robotului, un factor
care a constituit recent un motiv de îngrijorare pentru
Curiosity, dezvoltat de NASA ţional pe Marte.

"O instalaţie ca aceasta ne permite s
ţie sofisticate pentru a ‘înv ţa’ roboţii de

pe Marte cum s
ţ

ţia Spaţial ţia Rus

ţ
ţit în dou

ţinerea de probe.
Înainte de lansare, sistemele de navigaţie

ţie din dotarea roverului trebuie s
ţe.Având în vedere distanţa mare dintre echipa de la

ESA care controleaz

ţian va fi nevoit s
ţii

prestabilite pe suprafaţa lui Marte.
Echipa dore ţin 70

m pe zi, mai puţin decât cei 100 m acoperiţi de Curiosity.
Colin Paynter,

ţiu pe care l-am
definitivat ne aduce cu un pas mai aproape de lansare".

Facilitatea va continua s
ţional pe Planeta Ro

ţile întâmpinate în desf

ţiuni, fărimea unei arene de hand-
bal, este concepută pentru a testa sistemele de naviga

ă Europeană (ESA), înainte de lansarea sa în 2018.
Site-ul de 30 x 13 metri care a înglobat 300 tone de nisip

pentru a simula suprafa
ănător cu cel întâlnit de roverele anterioare.

Pere

ă cu
imaginea cea mai apropiată posibil de realitatea mar ă.

Simularea trebuie să fie cât mai realistă, în scopul de a
evalua elemente cum ar fi uzura ro

ă dezvoltăm
sisteme de naviga ă

ă se deplaseze autonom pe Planeta
Ro ă

ă în cadrul ESA. "Aceasta va fi o
resursă fantastică pentru echipa din jurul roverului
ExoMars

ări între

ESA ă Roscosmos din Federa ă,
scopul final al programului fiind acela de a evalua dacă a
existat via ă pe Marte. Pentru a atinge acest obiectiv,
programul ExoMars este împăr ă misiuni care vor fi
lansate între 2016

ă
din roverul ExoMars, echipat cu o suită de senzori

ă fie testate cu
stricte

ă roverul

ă navigheze în mod autonom, folosind
doar senzorii de la bord, pentru a ajunge la destina

ă poată acoperi cel pu

ă "ExoMars este un
program extrem de fascinant

ă fie folosită ă data la
care ExoMars este opera

ă ă
ământ. Acest lucru va permite operatorilor

roverului să ia în considerare cele mai bune op ără a
pune robotul real, de milioane de dolari, în pericol.şi

locomotorii ale roverului ExoMars, dezvoltat de Agen

şii, dispune de moloz
stâncos, asem

şile şi toate suprafe
şcat pentru a asigura un mediu unde

camerele de navigare instalate pe rover se confrunt

şi opera

şie", a declarat Alvaro Giménez, Director pentru Ştiin
şi Explorare Robotic

şi pentru misiunile care vor urma".
Proiectul ExoMars este rezultatul unei colabor

şi Agen

şi 2018. Misiunea din 2016 va consta în
Trace Gas Orbiter, care va orbita Planeta Roşie pentru a
studia gazele atmosferice. Misiunea din 2018 va fi format

şi un
burghiu pentru ob

şi de
locomo

şi maşina în sine, un control
direct, în timp real, este imposibil. Prin urmare, vehiculul
mar

şte ca roverul s

şeful de la Airbus Defence and Space
UK, a declarat cu privire la misiune c

şi noul spa

şi dup
şie, în 2019,

dificult şurarea misiunii putând fi
recreate pe P

Recrearea suprafeţei planetei Marte pentru a testa roverul ExoMars

De ce avem nevoie de un program privind
protecţia consumatorilor la nivelul UE?

Care sunt principalele provoc

Ce este nou faţ

ţia
consumatorilor va sprijini strategia principal

Cheltuielile de consum reprezint

ţi ţi pot stimula inovarea

ţ

ţul electronic
ţin ţia

pieţelor, cum ar fi liberalizarea acestora (de exemplu, în
sectorul energiei sau al telecomunicaţiilor).

În plus, trebuie abordate noi provoc ţii -
complexitatea procesului decizional al consumatorilor,
necesitatea de a evolua spre modele de consum mai
sustenabile, abordarea oportunit ţilor ţ

ţiei.

ţi pot fi grupate în urm

ţa: nevoia de consolidare a coordon
ţilor naţionale responsabile cu aplicarea legii

ţului
de producţie. Exist

ţiei.
Informarea

ţii comparabile, fiabile

ţionarea problemei cunoa
ţi, a

principalelor drepturi ale consumatorilor; obţinerea de
date fiabile în privinţa modului în care piaţa r

ţi i
organizaţiilor consumatorilor, în special în anumite
state membre; ameliorarea instrumentelor de educaţie

ţii
transfrontaliere,

ţin ţii transfrontaliere,
astfel încât consumatorii s

ţar

ţiei la nivel
transfrontalier: nevoia de sporire a gradului de
informare a consumatorilor în ceea ce prive ţeaua
centrelor europene pentru consumatori, precum

ţii acesteia. Este necesar, de
asemenea, s ţa reţelei
autorit ţilor naţionale îns

ţi vor fi autorit ţile naţionale
responsabile cu protecţia consumatorilor, cu siguranţa
produselor ţiei,
reţeaua centrelor europene pentru consumatori,
organizaţiile consumatorilor de la nivelul UE

ţiile naţionale ale consumatorilor. În cele din
urm

ţiilor consumatorilor, a consilierii
furnizate de centrele europene pentru consumatori,
precum

ţiei luate de autorit ţi, care altfel nu ar fi posibile
din cauza resurselor limitate.

ţine factorii de succes din
vechiul program, dar va ţine seama de noile provoc

ţii, cum ar fi complexitatea sporit

ţile
ţ

ţeni
europeni este un consumator. Consumatorii stimuleaz

ţei unice.
Cheltuielile pe care le fac ace

ţial imens ca surs

ţ
ţei unice

ţat.
Programul privind protecţia consumatorilor se

aliniaz

ţia spre modele de consum sustenabile;
incluziunea social ţiei
consumatorilor vulnerabili ţiei în curs de
îmb

ţei de consum care contribuie la conceperea de
reglement

ţa acţiuni în toate cele 28 de
state membre ale UE ţ ţia
European ţiul
Economic European.

Pentru a compara, în preţuri curente, programul
precedent cu programul care a intrat recent în vigoare,
programul privind protecţia consumatorilor pentru
perioada 2007-2013 a avut un buget de 156,8 milioane
EUR, iar noul program va avea un buget de 188,8
milioane EUR. Acest buget reprezint

ţean doar 5 euro cenţi pe an.

ă 56 % din PIB-ul
Uniunii Europene. Mai mult decât oricând, consumatorii
bine informa

ă a crizei economice, au apărut noi nevoi
ărături, cum ar fi

comer
ă ă

ări ale societă

ă ărilor
reprezentate de digitalizare, cre

ărului de consumatori vulnerabili,
îmbătrânirea popula

Principalele dificultă ătoarele
patru categorii:

Siguran ării
autorită

ă o cerere tot mai mare pentru servi
cii sigure, mai ales în contextul îmbătrânirii popula

ătre consumatori, cât ătre comercian

ăspunde
nevoilor consumatorilor; mărirea capacită

ăsuri reparatorii
eficiente: nevoia de consolidare în continuare a
drepturilor consumatorilor, în special în situa

ă consumatorii atunci când încearcă să
ob ă despăgubiri, mai ales în situa

ă aibă încredere că le sunt
bine protejate drepturile atât în propria ă, cât

ării legisla

ă
ă se consolideze eficien

ă ărcinate cu aplicarea legii.

Beneficiarii direc ă

ării legisla

ă, consumatorii din UE vor beneficia de pe urma
ameliorării organiza

ăsurilor de asigurare a respectării
legisla ă

Noul program va men
ări

ale societă ă a proce
sului decizional, necesitatea de a evolua spre modele
de consum mai sustenabile, oportunită
ările generate de extinderea digitalizării, precum

Fiecare dintre cei 500 de milioane de cetă
ă

economia Europei
ă la 56 % din

PIB-ul UE ă de
cre

ăsură să ia decizii în cuno ă de cauză, cu atât
impactul pe care îl au asupra consolidării pie

ării cre

ă cu obiectivele strategiei Europa 2020: agenda
digitală - cre ăstării consumatorilor; cre

ă - evolu
ă - luarea în considerare a situa

ătrânire; reglementarea inteligentă - monitorizarea
pie

ări inteligente

Programul va finan
ările din Asocia

ă a Liberului Schimb care participă la Spa

ă pentru fiecare
cetă

şi experimenta şi
creşterea, cerând valoare, calitate şi servicii. Ca o
consecin şi s-
au dezvoltat moduri noi de a face cump

şi serviciile digitale. Informarea
consumatorilor trebuie s şi ea pasul cu evolu

şi a amenin
şterea excluziunii

sociale şi a num

şi
de abordare a riscurilor legate de globalizarea lan

şi educarea consumatorilor: consuma
torii au nevoie de informa şi uşor
de utilizat, în special la nivel transfrontalier;
solu şterii insuficiente, atât de
c şi de c

şi de informare pe care le folosim.
Drepturile consumatorilor şi m

şi de abordare a problemelor cu care
se confrunt

şi în
orice alt stat membru.

Consolidarea aplic

şte re
şi de

consolidare a eficacit

şi cu asigurarea respect

şi
organiza

şi a m

şi amenin
şi

nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili.

şi dezvoltarea pie
ştia se ridic

şi constituie un poten
ştere şi de inovare. Cu cât consumatorii sunt mai în

m ştin
şi

a stimul şterii este mai pronun

şterea bun şterea
durabil

şi a popula

şi specifice.

şi în

ări care trebuie
abordate în cadrul programului pentru perioada
2014-2020?

Cine va beneficia de program?

ă de programul precedent?

ă de
cre ă a Uniunii?

ă programul?

�

�

�

�

-

-

-

-

În ce mod noul program privind protec

ştere economic

Cât cost
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Socialista Anne Hidalgo a câştigat alegerile municipale de la Paris,
devenind prima femeie care va conduce capitala Fran

şcare Popular şedinte
Nicolas Sarkozy, s-a dovedit puternic în toat

şe, inclusiv unele bastioane considerate, istoric, de
stânga. Un total de 155 de oraşe cu mai mult de 9.000 de locuitori au trecut
de la stânga la dreapta.

Frontul Na
şe şi a câştigat mai mult de 1200 de locuri

în consilii municipale la nivel na

şedin
ştii nu au fost ajuta

şti şi verzi, cunoscut pentru politica dur

şi deportarea unei fete rome de 15 ani în Kosovo.
Stilul şi gândirea lui în politica economic

ţei. A fost o slab

ţara, preluând controlul unui
nesperat num

ţional, care a a avut candidaţi doar într-un num
ţi, va avea primari în 14 ora

ţional, rezultat bun al partidului condus de
Marine Le Pen.

"Am primit un avertisment foarte sever", a recunoscut Segolene Royal,
socialist ţie.

Sociali ţi nici de prezenţa la vot, aproximativ 62 la
sut

ţ

ţin printre sociali
ţilor, demontarea taberelor aparţinând romilor din estul

Europei
ţii cu fostul

premier britanic Tony Blair - care este departe de a fi un compliment pentru
mulţi din Partidul Socialist.

ă
consolare într-o "duminică neagră" pentru partidul lui Hollande, care a
suferit pierderi umilitoare la alegerile locale.

Uniunea pentru o Mi ă (UMP), partidul fostului pre
ă

ăr de ora

ăr mic de
localită

ă, fostă candidată la pre

ă, care este scăzută după standardele electorale franceze, un număr
mare de alegători de stânga optând să rămână acasă.

Gradul de respingere fa ă de François Hollande va fi greu de atenuat
doar printr-o simplă remaniere guvernamentală înaintea alegerilor
europene din 25 mai.

În fruntea guvernului a fost numit ministrul de interne, popular printre
francezi, mai pu ă
împotriva imigran

ă au atras compara

"Am decis să suspendăm toate cooperării practice civile

ă ocupe, de la 1
octombrie, postul de secretar general al acestei organiza

şi
militare între NATO şi Rusia", au afirmat miniştrii de externe din 28 de
na

şte reunificarea cu Crimeea
şi Occidentul o consider şi anexare". Alian

şi este numit la conducerea acesteia pentru un
mandat de patru ani. În mod tradi

şurate anul trecut, în luna septembrie.

ţiuni ale blocului condus de SUA, într-o declaraţie comun

ţie ţa intenţioneaz
ţiile cu Rusia la o întâlnire în luna iunie.

Conform procedurii de selecţie, secretarul general NATO trebuie s
ţ

ţei
ţional, el este un european, în timp ce

comandamentul militar alAlianţei este subordonat unui american.
Mandatul actualului secretar general al NATO, Anders Fogh

Rasmussen, expir

ă.
Decizia vine în urma a cea ce Rusia nume

ă "ocupa ă să
revizuiască rela

ă
fie un politician cu experien ă provenit obligatoriu dintr-unul din statele
membre ale Alian

ă pe data de 1 octombrie a acestui an. Succesorul său,
Jens Stoltenberg, a fost timp de aproape zece ani premier al Norvegiei,
până când a pierdut alegerile desfă

Politicienii şi liderii locali, na şi ai UEţionali se vor întâlni cu
reprezentan

şte integrarea romilor în întreaga Europ

ţi ai societ ţii civile în cadrul unei reuniuni care va avea
loc la Bruxelles, la data de 4 aprilie, pentru a discuta progresele
înregistrate în ceea ce prive

ţionale de
integrare a romilor.

ă

ă.
Acesta va fi primul summit al UE consacrat romilor de la instituirea, în
2011, de către Comisie a cadrului UE pentru strategiile na

Fostul premier norvegian Jens Stoltenberg a fost desemnat de
cei 28 de ambasadori ai statelor membre NATO s

ţii.

Alegerile locale din Fran]a



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Re

Vând cas

-
-

a

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

şi şului. Pre

şi

şi

şului la strad
şi

curent. Pre

şteu peşte suprafa

şi hal
şi

şoarei . Pre

şi

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi şoarei, pre

şi 2000 mp spa

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi

ţa, calea Caransebe ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principal

ţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

ţa, ultracentral, 4
camere, 3 b

ţ 70.000 €. Tel. 0255-221529,
0741-039378.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, pe bulevardul Republicii, în
suprafaţ

ţ 34.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 4500 mp situat în
staţiunea Crivaia, la strada princi-
pal

ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebe

ţi ap
ţ 5 €/mp. Tel. 0255-

221529, 0741-039378.
Vând vil

ţ

ţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând teren 10.000 mp
ţa pe Bd.

Timi ţ 800.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând spaţiu comercial, situat în
Re ţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând vil

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

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

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

Vând cas ţ

ţie c

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

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez depozit, 1000 mp, situat
în Re ţa, Bd. Timi ţ 15.000
€/lun

ţiu de
producţie ţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

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

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

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

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

Închiriez hal
ţi, curte

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

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

ă, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Pre

ă 170 mp, parter plus
etaj, situată în Re

ăi, 2 bucătării, anexe,
garaj, construită din cărămidă arsă.
Pre

ă de 80 mp, front stradal 15
ml. Pre

ă, pe malul lacului de acumulare,
front stradal 100 ml. Terenul este
lângă Aquaris. Pre

ă,
front stradal 33 ml, cu utilită ă

ă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
hele ă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferen

ă
2000 mp, situate în Re

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

ăi proprii. Pre

ătă

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

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

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

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Închiriez 4 000 mp spa

ă.

ăgăra ă) utilat

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

Cump ş plităr la Gherteni ă
electrică două ochiuri. Tel. 0730-
685975. (RR)

Vând la Jena, 10 miele de anul
trecut, 3500 lei. Tel. 0732-411971.

Vând la Sacu junincă Holstein
gestantă luna 6-a, 2700 lei neg sau
la schimb cu o iapă. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând la Bocşa baloturi de
lucern şi fân;
m şrot de
floarea soarelui, sorg şi triticale;
ov

Şipet vac

ş grâu şi porumb
boabe. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând în Timiş grâu şi porumb.
Tel. 0755-753026. (RR)

Vând la

şa mas

şire, raport 1/45, 500
lei/buc; lan

şi

şa vac

şi
500 lei; mas

şin
şin

ă, baloturi paie
ăcinătură pentru animale,

ăz de semănat; orzoaică de
primăvară; porci 120-170 kg, 9
lei/kg; porci 60-80 kg, 10 lei/kg; 2
scrofi ă respectiv 6
săptămâni, 80-90 kg, 850 lei/buc;
scroafă vietnameză, 220 € neg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând la Percosova purcei de 7
săptămâni, 500 lei perechea. Tel.
0749-858349. (RR)

Vând la ă Holstein de 4
ani, anul acesta a fătat prima dată,
17 l lapte, 4500 lei; vi

ă neagră
de 6 ani, 3000 lei neg. Tel. 0735-
824125. (RR)

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

ă, 120 l, din inox alimentar cu
răcitor de cupru, are toate ustensi-
lele, 1000 €; abric 250 mm, cu motor
trifazic pe el, 200 €; reductoare noi
cu ax de 40 la ie

ă cu motor trifazic,
200 €; cal de 1 an, 2500 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 150 € neg; moară de
măcinat pe 2 palete, 150 € neg. Tel.
0735-038603. (RR)

Vând în Dognecea drujbă profe-
sională Husqvarna, aproape nouă,
2500 lei. Tel. 0255-236381. (RR)

Vând în Re
ă

culoare maro, 500 lei neg. Cumpăr
aragaz cu 4 ochiuri, aprindere elec-
trică, pe gaz. Tel. 0730-552734 (RR)

Vând în Glimboca mobilă de
sufragerie, 800 lei; fotoliu extensibil
din piele, 100 € neg; canapea, 100 €
neg; col

ă din inox pe 3
rame, nouă, 1200 lei; lăzi pe 12
rame, 360 lei/buc. Cumpăr o familie
de albine, albină bănă ă, cu
ramă ocupată. Tel. 0256-351618 (rr)

Vând la Cornea miei 12 lei/kg
viu, 20 lei/kg tăiat, asigur transport
pentru minim 5 buc, 50 km. Tel.
0747-239755. (RR)

Vând la Boc ă la a 2-a
fătare, gestantă în luna 8-a, 22 l
lapte la prima fătare, 5000 lei neg;
junincă gestantă luna 5-a, 4000 lei
neg; iapă pentru reformă. Tel. 0744-
764704. (RR)

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

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

ţe gestante 1 lun

ţea 2 1/2 luni,
1000 lei. Tel. 0740-879015. (RR)

Vând în Timi

Ţerova porc 120-130 kg,
10 lei/kg neg. Tel. 0730-917818. (rr)

Vând la Teregova iap

ţii, 1000 lei; cazan de f
ţuic

ţ gall de 1 ţol, 100 lei
metrul liniar; moar

ţa congelator Arctic
cu 5 sertare, 400 lei neg; teracot

ţar, 350 lei; canapea care se
deschide, 500 lei. Tel. 0355-417177;
0755-952427. (RR)

Vând centrifug

ţean

Vând congelator lad

Vând gunoi putred de vac

. -
.

.

.
.

-
-

ă de 240 l,
aproape nou. Pre

ă Tineret, 2 fotolii
negre piele, 2 fotolii scoică, un
tensiometru nou, un kimono karate.
Tel. 0721-155683.

Vând ieftin 2 u
ăi, balcoane, 3 geamuri mari duble

făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clan ără tocuri). Tel. 0721-
155683.

ă, 5
lei/sac de 20 kg. Tel. 0747-133278.

Vând bicicletă fitnes profesio-
nală, 100 €. Tel. 0768-568278.

Vând în Re
ăldură, omo

logate, cu tiraj natural, pt case, stare
f bună, garan

ăldură, omologate,cu tiraj for
ă, diferite modele,

garan

ă
pe sticlă, estimat la 300-350 ani
vechime, semnătură originală
verificată; tabletă nouă, în garan

ă de telefon

ările, 9 inch, husă, în cutie,
200 €; subwoofer 100 W, 10 ie

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

Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare ro

ăptămâni, 700
lei. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând la Re
ă,

80 lei. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Târnova vacă cu vi

ăptămâni, garantez 16 l de lapte,
4300 lei neg. Tel. 0767-890867 (RR)

Vând în Re ă fitness,
în perfectă stare de func

ă sufragerie culoare
neagră, 800 lei; ma ă de cusut
Singer, manuală, în stare perfectă
de func ă elec-
trică de cusut cu dulap încorporat, în
perfectă stare, 100 €; saltele în
perfectă stare, diferite mărimi, 100
lei/buc; pătu ăn,
cu tot cu saltea, 150 lei; măsu ă de
sufragerie cu placă de marmură,
400 lei; masă de bucătărie
extensibilă cu 6 scaune, 600 lei;
dulap de dormitor, cu 5 u

Vând în Caransebe ărucior
pentru copii, 100 lei; ma ă
electrică de cusut, 200 lei; sta

ă pentru ma ă, 600 W, 250 lei;
2 difuzoare noi, pentru ma ă, 150
lei. Tel. 0761-131883. (RR)

Vând la Obreja iapă neagră de 5
ani, 4000 lei neg. Tel. 0724-241003.

Vând la Borloveni iapă 4 ani,
1800 lei neg; ladă frigorifică Arctic la
300 l, clasa A+, 1200 lei neg. Tel.
0720-315338, 0762-378703. (RR)

Vând la Lugoj moară cu ciocane
pe

ţ 800 lei. Tel. 0355-
411615.

Vând mobil

ţe (f

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pt c

ţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; convectoare pe
gaz

ţat, pt
bloc, stare f bun

ţie la montaj, începând de la
400 lei/buc; aparat auditiv Oticon,
nou, nefolosit, fabricat în Danemar
ca; colecţie de timbre

ţie foarte vechi, pictur

ţie,
8 GB, GPS, cartel

ţea de 5 s

ţa televizor Grun-
ding diagonala 84, carcasa neagr

ţel de
5 s

ţa biciclet
ţionare, 150

lei neg; mobil

ţionare, 250 lei; ma

ţ pentru copii tip leag
ţ

ţie
nou

şi duble pentru
b

şi

şi GPL Lampart LB80 pentru
c

ştampilate; ta
blou de colec

şi
telefon în ea, card memorie 8 GB,
toate dot

şiri,
surs

şu murg,
2500 lei; vi

şi

şi

şin

şin

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

ş c
şin

şin
şin

şasiu metalic cu un motor
monofazic de 3 KW, 1500 lei. Tel.
0721-724332. (RR)

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

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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Diverse

Agentii imobiliare,
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CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,40

3,20

3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
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3,26
3,24
3,22

lei

4,44
4,42
4,40

4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
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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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Vând în Gătaia un exten
sibil, 500 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
500 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; masă plus scaune;
congelator 5 sertare, 400 lei; masă
pentru tăiat porcul; cărucior de
butelie. Tel. 0747-832171. (RR)

Vând 9 oi cu miei. Tel. 0732-
393616. (RR)

Vând la Re ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 600 lei neg.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re ă pt birou,
10 lei; veioză pt noptieră la dormitor,
10 lei; schiuri, 80 lei; pereche de ciz
me piele culoare neagră, mărimea
38, damă, 40 lei; oglindă p hol,
1400x350, 50 lei; suport inox pentru
perie ă, 30 lei; covor
persan rotund, 40 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare f bună, cumpărată din maga
zin, aproape nouă, 550 lei; baterie
nouă din inox pt chiuvetă, în cutie,
80 lei; serviciu din por

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

ă de măcinat
porumb, motor 7.5 KW la 380 V,
adusă din Austria, 500 €. Tel. 0762-
310754. (RR)

Vând copiator Olivetti Copia
8512 în perfectă stare de func

ă inox 30 lei, bar inox
50 lei, tensiometru 100 lei, ma ă
de spălat Finlux, 3 ani garan

ă

ă frigorifică de 320 l,
adusă din Germania. Pre

ăr aur indiferent de stare
ătoarele pre

ălcătoare, uscătoare păr, haine
diferite, pantofi de bărba

ă locuri de veci,
cimitirul de lângă Universalul Vechi.
Tel. 0733-594473.

Vând tv nou Sony

ă de copiat chei,
marca Siemens. Pre

ă
ăr ământ,

ro

fotoliu -

.
.

-

entru

. -

.
. -

.

-

.

51 cm

şi

şi

şi hârtie igienic

şin

şi ro

şti la pre

şi
cantitate la urm

şi
ofer seriozitate. Tel. 0766-251024.

Vând rachete şi mingi de tenis
de câmp, cuptoare cu microunde,
c

şi ceasuri perete. Tel.
0748-114773.

Vând dou

şi cuier pentru
haine. Tel. 0733-594473, 0355-
411682.

Vând maşin

ştie de
femei, c

ţa ciob

ţa veioz

ţelan pt condi
mente, 12 piese; aparate defecte pt
piese: radio casetofon, aspirator,
pr

ţuri neg. Tel. 0355-4
15185, 0786-483218, 0747-468797

Vând moar

ţio-
nare. Preţ negociabil 300 lei. Tel.
0730-286709.

Vând salopete 30 lei/buc., set
picioare mas

ţie, 500
lei. Tel. 0734-421787.

Vând la Forotic combinator
românesc de 4,2 m l ţime de lucru.
Preţ 600 €. Tel. 0741-070030.

Vând la Forotic cadru de disc
Topleţ cu verena ţi. Preţ 500 €
neg. Tel. 0741-070030.

Vând lad
ţ 150 €. Tel.

0749-044785.
Vând covoare nemţe ţuri

foarte bune. Tel. 0749-044785.
Cump

ţuri 14 kt
72 lei, 18 kt 82 lei, 24 kt 110 lei. cer

ţi, tacâmuri
inox, cratiţe

ţ 300 €
negociabil. Tel. 0743-779631.

Vând un cojoc tip Or
ţi vechi, oale de p

ţi de lemn. Tel. 0255-232955,
0355-882631.

Vând urgent un monitor Sam
sung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741-633
690, 0737-575779, 0770-515588.

Vând două perechi de role pt
copii, jaloane, mărimea 37-38 + o
cască de protecţie şi genunchiere;
încărcătoare celulare Nokia; lămpi
de radio; un aparat de măsurat
glicemia, cu teste de rezervă. Tel.
0725-744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

Vând urgent două uşi cu sticlă;
aparat foto digital Ranger; radio-
ceas electronic; palete de mixare;
încărcător de celular Motorola;
casete video TDK de 180 minute.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.

Vând tv color Beko cu diagonala
, cu telecomandă şi fier de

călcat Mureş cu suport. Tel. 0725-
744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

REŞIŢA:

BOCŞA:

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBEŞ:

ORAVIŢA
OŢELU ROŞU:
BOZOVICI:

Ţ

:

69

asfaltator: 1; barman: 1; bobinator aparataj electric: 1;
confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 2; croitor-confecţioner
îmbrăcăminte, după comandă: 1; frizer: 1; gestionar depozit: 1; inginer
electromecanic: 1; inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare
la cald: 1; inginer producţie: 1; inspector asigurări: 1; lăcătuş construcţii
metalice şi navale: 1; logistician gestiune flux: 1; lucrător comercial: 2;
manichiurist: 1; manipulant mărfuri: 1; maseur: 1; mecanic auto: 1;
montator electromecanic: 1; muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 2; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor:
1; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, placi
mozaic, faianţă, gresie, parc: 1; ospătar (chelner): 2; sef formaţie în
industria de maşini şi echipamente: 1; şofer de autoturisme şi
camionete: 1; stivuitorist: 2; sudor manual cu arc electric: 1; tâmplar
universal: 1; tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente industriale: 1; topograf: 1; vânzător: 2;

asistent farmacist: 1; încărcător-descărcător: 1; măcelar:
1; manipulant mărfuri: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
vânzător: 1;

ajutor ospătar: 1; asistent personal al
persoanei cu handicap grav: 1; bucătar: 1; bucătar-şef: 2; camerista
hotel: 3; fochist la cazane de apa calda şi cazane de abur de joasa
presiune: 1; funcţionar administrativ: 1; manipulant mărfuri: 2; paznic:
1; recepţioner de hotel: 3; registrator medical: 1; sef de sala restaurant:
1; sef restaurant: 1; spălătoreasa lenjerie: 1;

administrator de reţea de calculatoare: 1;
magaziner: 1;

producător audiovideo: 1;
magaziner: 1; tehnician economist: 1;

agent reclama publicitara: 1;
TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 02.04.2014

Caut autoturism pentru Rabla,
de preferat de pe raza localit

şi
ăţii

Re ţa; caut saxofon în stare de
funcţionare. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând laAnina Mercedes-Benz C
220, an 2001, toate dot

ţa Vw Passat
break, an 2005, 1.9 TDI, schimbat
distribuţia, kit ambreiaj, stare
perfect

ţ

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri simbolice. Tel. 0722-129295.
Vând la Oraviţa met erbicidat

românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; ma

ţar

ţelu Ro

ţii de erbicidat

ţionare

ările pentru
anul respectiv, 195.000 km, 4800 €.
Tel. 0255-241016. (RR)

Vând la Deze

ă, înmatriculat, taxa auto
nerecuperată, 6400 €; bicicletă
damă, albă, cadru aluminiu, 21
viteze, schimbătoare Shimano,
suspensie pe fa ă, stare impecabilă,
adusă din Germania, 100 €. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând la Boc ă
pentru tractor. Tel. 0744-764704. (rr)

Vând la Mehadia Peugeot 407
break, an 2005, motor de 1.6 diesel,
înscris, 5000 € neg; remorcă
monoaxă 500 kg, înscrisă, 1000 €;
scuter Peugeot 50 cmc, 400 € neg.
Tel. 0731-076847. (RR)

Peugeot 309 diesel, neînscris,
600 € neg. Tel. 0721-698600. (RR)

Vând Daewoo Lanos, an 1998,
înmatriculat în România, motor 1.4,
1200 € neg. Tel. 0726-890348. (RR)

Vând la Re

ă de împră

ă, 2800 € neg.
Tel. 0767-791282, 0762-179725 (rr)

Vând la O

ă impecabil, geamuri

ă/vară. Tel. 0754-
577166. (RR)

Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instala

ăr laAnina Jeep de 7-8 ani
contra Dacia în stare de func

şti 2 remorci, 3000
lei respectiv 2700 lei. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând în Reşi

şa semiremorc

şi
şi alte piese de Dacia,

pre

şin ştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
nelucrat cu el în

şu Vw Passat,
an 1999, recent adus din Germania,
arat şi oglinzi
electrice, 2000 €, accept şi variante;
jante de aluminiu aduse din Germa-
nia, pe 14, 17 şi 18, 100-400 € cu
cauciucuri de iarn

şi diverse alte
utilaje agricole. Tel. 0730-804745.

Vând Ford Transit frigorific, an
2008, motor 2.4 diesel, 146.000 km,
arcuri duble. Tel. 0760-388988 (RR)

Cump

şi restul bani. Tel. 0764-447864. (rr)
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Auto-Moto-Velo
Tân

. -

ăr drăgu
ără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o tânără fără copii, maxim
35 ani, de la sat sau ora

ăsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

Bărbat din Re
ă sincera care î

ă pe respect

ă dezamăgită
ă-mă.

Tel. 0770-390963.
Doresc cuno ă cu o doamnă

din Re
ă. Tel. 0726-261409.

Bărbat singur, serios, fără
obliga ă în Re

ă cu o domni ă,
doamnă pentru rela ă. Tel.
0751-399122.

Bărbat 52 ani, fără obliga
ă femeie, maxim 50

ani pt o rela
ăsătorie. Tel. 0725-348218.

Bărbat nefumător, nealcoolic, 55
ani, doresc să cunosc o func ă
în 60 ani, din ora ă.
Rog seriozitate. Tel. 0743-992792.

Bărbat 55 ani doresc să cunosc
o doamnă (pentru căsătorie) de
vârstă apropriată cu mine. Tel.
0733-783616.

Domn 43 ani, doresc să cunosc
doamnă până în 40 ani, pentru
căsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0720-372179.

ţ, serviciu, serios,
f

ţa caut o
persoan

ţie bazat

ţi
pe cineva pentru o relaţie sun

ţ
ţa care î ţie

sincer

ţii, locuinţ ţa doresc
cuno ţ

ţie serioas

ţii, 1,75
doresc cuno ţ

ţie de prietenie, even
tual c

ţie pân
ţar

ş, pentru
prietenie-c

şi
şi doreşte o

rela şi
încredere. Tel. 0740-946042.

Eşti singur şi cau

ştin
şi şi doreşte o rela

şi
ştin şoar

ştin

ş sau de la

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut urgent loc de muncă în

Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Caut femeie cu experien ă în
lango

ă orice, ofer, seriozitate.
Tel. 0734-686752.

Căutam asistentă medicală
cunoscătoare limba germană.
Detalii la adresa preher@alice.de.
Tel. 0747-129449.

Electrician profesionist, schimb
tablouri electrice, siguran

ătoare, doze,
aplici, lustre, instala

ă asigur con-
sultan ă ă

ă-
rare ONG-uri. Tel. 0723-846071.

Înfiin

ţ

ţe auto-
mate, prize, întrerup

ţii electrice de la
Ala Z. Tel. 0728-813340.

Jurist cu experienţ
ţ ţilor

necesare pentru vânzare - cump

ţez firme. Tel. 0723-
846071.

şerie. Tel. 0745-205895.
Caut de lucru, în orice domeniu,

de meserie sunt zidar-zugrav, dar
nu conteaz

şi îndeplinirea formalit

Vând Dacia 1300 din 1995. Pre

Vând Vw Golf 3 combi turbo-
diesel, an fabrica

ţ
300 €. Tel. 0355-411615.

ţie 1995, numere
ro ţ 600 €. Tel. 0768-568278.

Vând motor Ford Escort turbo-
diesel, an fabricaţie 1998. Tel. 0768-
568278.

Vând în Re ţa tractor U445
legumicol, an 1990, în stare bun

ţionare, 2650 €; semiremorc

ţa butuci roţi spate
cu rulmenţi pentru Opel Astra model
pân

ţa cauciucuri
second hand, de var

ţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dot

ţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante tabl

ţa Vw din 2002,
acte la zi, 1300 €; Opel Omega, acte
la zi, 1500 €. Tel. 0255-218141 (RR)

Vând la Borloveni cositoare
Carpatina, în garanţie, plus piese de
rezerv

ţi, pentru remorc

Vând la Vârciorova Dacia pentru
dezmembr

ţa Volkswagen Golf
1, motor 1100 cmc benzinar, înscris,
asigurare, verificare 2016, 500 €;
scuter Piaggio 49 cmc, înscris, 600
lei; scuter Honda Vision, înscris,
acte la zi, 350 € neg. Tel. 0730-
552734. (RR)

şii, pre

şi

şov, 4x4, în stare foarte bun

şi

şi

şi, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0723-
453336, 0744-885428. (RR)

Vând la Reşi

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

ş Audi A6 break,
diesel, an 2001, cârlig, înmatriculat,
toate dot

şi

Şipet remorc

ş Dacia pentru
programul Rabla, 300 €. Tel. 0768-
228976. (RR)

şi lungi, 100
lei neg. Tel. 0735-038603. (RR)

Vând în Reşi

ă de
func ă
pentru tractor cu o singură axă,
1500 lei neg; Aro 244 motor de
Bra ă,
800 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Re

ă în 1995; ventilator pentru
radiator apă pentru Opel, 100 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Re
ă, 195x65x15,

stare impecabilă, 100 lei/buc; set
capace pe 15 pentru Vw, 80 lei/set;
bicicletă mountain bike neagră, cu
rudă, sidefată, stare foarte bună,
300 lei neg. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, gri metalizat,
35.000 km parcur

ările, 1700 € neg; dezmembrez
Renault Twingo, an 2001, pre

ă
pe 13

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

Vând în Timi

ările, 3300 €; Ford Mondeo
combi, an 1995, diesel, înmatri-
culat, 800 €; Audi A6, an 2000, 2500
€. Tel. 0764-948832. (RR)

Vând plug pentru tractor 445,
1300 lei. Tel. 0764-451902. (RR)

Vând în Re

ă, 3000 lei. Tel. 0720-315338,
0762-378703. (RR)

Vând la Lugoj punte de Dacia,
cu ro ă, 150 lei. Tel.
0721-724332. (RR)

Vând la ă de tractor
până la 1000 kg 1000 lei. Tel. 0740-
879015. (RR)

Vând în Timi

ări, 250 € neg; baterie de
65 Ah, 100 lei neg; 2 electromotoare
mici pentru Dacia 1310, 150 lei neg;
planetare Dacia scurte

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând Opel Vectra limuzin

şi
motor 1000 cmc, consum mic, stare
foarte bun

şi
jante de aluminiu, la pre

ă, an
2006, 1900 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)

De vânzare Opel Corsa 2 u

ă, înmatriculată, taxa de
mediu plătită. Tel. 0723-174097.

Vând telescop Renault 19, nou
nou

ă 200 lei, mountain-
bike 120 €. Tel. 0734-421787.

Vând bicicletă damă, albă,
adusă din străinătate, 21 viteze,
schimbătoare Shimano, cadru
aluminiu, suspensie pe furcă, cric,
450 lei. Tel. 0740-520382.

Vând cauciucuri de vară, iarnă

ţ preţ 350 lei negociabil. Tel.
0746-037272.

Vând Renault 19 Chamade, preţ
500 €. Tel. 0746-037272.

Vând biciclet

ţuri foarte
bune. Tel. 0749-044785.

Vindem online cauciucuri noi

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

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa
ă România.

Comenzi

C

ţ

ţenie în apartament. Tel. 0733-
594473.

ţuri de la 50 €.
La 4 c

Ofer spre închiriere, din Oţelu
Ro ţi, bote
zuri, de la 75 €/h, în preţ benzina,

-
ţional. Tel. 0745-274929.

www.ball
oony.ro sau la telefon 0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ăutăm bărbat pentru ajutor în
gospodărie, la sat. Ofer cazare,
masă

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

ă, locuiesc în
centru, doresc fată tânără pentru
cură

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ă albă pt nun

ă intern

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 € + tva/oră.
www.maxair.ro tel. 0755-092554.

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

şcoal

Femeie serioas

şi Germania. Pre

şu, limuzin

şofer, ornamente. Tel. 0754-577166
Transport marf şi inter

na
şoara,

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

Îngrijesc copii ce merg la
gr

Transport persoane în Austria,
Italia

. -

Balon cu aer cald Timi

Execut
ţ

ţii pe
cupru

ăm lucrări interioare de la
a la z gresie, faian ă, podele rigips
etc.Tel. 0743-426849, 0721-409773

Instalator, montez centrale
termice, apometre, baterii apă ,
robinete, wc-uri, chiuvete, cabine
dus, sifon pardoseală, instala

şi henco. Tel. 0740-520382.

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.

Persoan de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. la orice oră.

ă
0751-486304

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute
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În
ţi publica

anunţuri de
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PRISMA
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Atunci când pasiunea pentru profesie trece dincolo
de grani

şa s-a întâmplat şi în cazul
Laurei Munteanu, preşedinta Asocia

şi de a realiza alei între genera
şa

cum îi spune, s-a înscris la Facultatea de Asisten

şi şef de
promo ştiin

şi Universit
şi studii psihopedagogice de nivel I.

În prezent este preşedinta asocia

şi asistent social al C

şi mam şi so

şte s
ş cu mari probleme sociale, cum este Anina.

Faptul c

şi şi asta a
determinat-o s şi
marketing. „F

şi atunci am descoperit aceast

şenesc Anina, acesta s

şi astfel soarta a f
Şi aşa a început

aventura mea în asisten şte Laura
Munteanu. De fapt se „aruncase”, mai mult, în asisten

şi era foarte vag definit.
Cum a ap şi

„sprijinul” ei în asisten şa cum îi spune,
înv Şcoala Nr.1 Celnic din Anina, so

şi pentru
problemele şcolii, în general. Aşa le-a venit ideea s

Şcoala
din Celnic. Ca un cadou al so

şoar
şi de

sprijinul unor voluntari.

De la ajutorul pe care îl ofer şcolii, „Lauras”, s-a
extins şi spre alte proiecte, cu Centrul de Transfuzie
Sanguin

şi în alte
cartiere din Anina, nu doar Şcoala din Celnic. Apoi
parteneriate între şcoal şi C

Şcoala din Anina este modest
şi „trebuie ajutat

şi provine din Reşi şte s şi s
ş, fost minier,

pentru c şi

copii care cad în bazine neacoperite, Anina înseamn
şi la suflet, Anina înseamn şi

la suflet!”, oameni mari în localit
şi foarte mult

şti oameni, Laura Munteanu şi voluntarii
Asocia

ştept
şi are 2 locuri de munc

şi
asistent social, pentru c şte
de tot ceea ce face şi, deşi uneori ar dori s

şi o nou
şte s şoar

şi
salveaz

şi
şi parteneriatul cu Funda

ş-
Severin şi Şcoala Nr. 1 Anina, sau proiectul „Cu un clic,
m-aju

Şcolii cu cls. I-VIII Nr.1 Anina”, şi
preşedinte pentru „Grupul de Ini

ş-
Severin şi locul 3 pe ştere a muncii şi
d

şi ne spunem:
azi am reuşit s şi ne gândim mâine ce
mai putem face. Diminea

şi vedem ce iese! Nu
putem privi în trecut pentru c şa nu mai evolu şi
atunci eu privesc spre viitor şi spun c

şi în România şi în asisten

ţele acţiuni de a presta pentru o remuneraţie,
aceasta devine vocaţie. A

ţiei "Lauras" din
Anina. Pentru ea asistenţa social

ţii.
Asistent medical la baz

ţ
ţii "Eftimie Murgu" din

Re ţa, în anul 2007, pe care a absolvit-o ca
ţie în 2010. În paralel a urmat studii în ţe

economice în cadrul aceleia ţi, specializa
rea Marketing, dar

ţiei menţionate mai
sus, asistent medical la Centrul de Permanenţ

ţi pentru o femeie care mai este
ţie, dar Laura Munteanu asigur

ţia "Lauras" precizeaz
ţie mic

ţi pe plan naţional, nu-i
împiedic

ţii lucruri mici, pentru ei- lucruri mari. „Nu putem s
ţiile mari, dar nici nu ne culc

ţ
ţean

din Re ţa, a simţit nevoia s
ţ

ţit c
ţa social

ţe a Guvernului. A ap

ţ
ţa

social ţional
avea foarte multe puncte slabe

ţ
ţa social

ţ ţul Laurei,
venea deseori nec

ţie, în condiţiile în care, pe atunci,
autorit ţile locale nu mai doreau s

ţii pentru a ajuta cât mai mult
ţului ei pentru 2 ani de

c

ţie, dar se bucur

ţia Soros pentru România, finanţat prin Fondul de
urgenţ

ţi între generaţii,
pentru c

ţa, dore ţin

ţi mici.
Mult

ţiei „Lauras”, pentru c

ţa la nici
una din cele dou

ţe,
fiecare zi devine pentru Laura Munteanu o nou

ţa mai u

ţa, proiectul „Ajutor pentru
viitor!” ţia Soros, s-a mai
implicat în proiectul „Iubesc viaţa!”, realizat în
parteneriat cu Direcţia de S

ţi un pic!”. Apoi a fost manager de proiect pentru
„Sala de sport a

ţiativ
ţat pentru derularea acestui proiect.

În luna martie a acestui an a participat, al ţi
3 candidaţi, la Gala Naţional ţei în Asistenţa
Social ţul Cara

ţar

ţi cea mai mare
satisfacţie mi-o d

ţa urm ţia de
cafeluţa împreun

ţa social

ă este bucuria de a
dărui zâmbete

ă, sau prima ei "dragoste", a
ă

Socială din cadrul Universită

ă

ă din
Anina ăminului pentru Persoane
Vârstnice din Anina. S-ar putea spune că toate acestea
sunt prea multe activită

ă ă că atunci
când face ceva cu pasiune nimic nu e atât de dificil pe
cum pare.

Despre asocia ă că este o
asocia ă, dar care dore ă facă lucruri mari într-
un ora

ă nu sunt cunoscu
ă, pe ei, o echipă mică, să facă, poate pentru

al ă ne
comparăm cu funda ăm pe o
ureche, nu renun ăm!”, precizează Laura Munteanu.

Pe când era asistent medical, la Spitalul Jude
ă evolueze

ă urmeze studiile în asisten ă socială
ăceam multe ca asistent medical dar am

sim ă pot mai mult ă
„iubire”, asisten ă, care „m-a prins”! Am terminat
facultatea, dar nu am activat imediat ca asistent social,
am rămas tot asistent medical. Ghinionul sau întâmpla
rea au făcut ca, în momentul în care eram asistent

medical la Spitalul Oră ă se
închidă, în urma unei ordonan ărut
oportunitatea să activez ca asistent social al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Anina ăcut
să pot alege să fiu asistent social.

ă socială”, poveste

ă, într-o perioadă în care acest sistem institu

ărut „Lauras”? Partenerul de via ă,
ă, a

ă ător la
ăjit acasă din cauza lipsurilor cu care

se confruntau „copii lui”, adică elevii clasei, dar
ă

facă o organiza
ă ă acorde bani ONG-

urilor, datorită problemelor care au apărut ca urmare a
deturnărilor de fonduri. Asta le-a dat curajul să pună
bazele unei funda

ăsnicie a primit „Lauras”, care, în prezent, este formată
din 3 peroane.Acestea desfă ă toată munca pe care
o presupune o astfel de organiza ă

ă

ă, spre exemplu, prin organizarea campaniilor
de donare de sânge, în Anina. Apoi a apărut un proiect
amplu „Ajutor pentru viitor”, derulat în parteneriat cu
Funda

ă, proiect care i-a ajutat să se extindă

ă ăminul pentru Persoane
Vârstnice, realizându-se astfel pun

ă „ ă, dar există!”,
subliniază Laura Munteanu ă”.

De ă sus ă ă
promoveze imaginea acestui mic ora

ă „Anina nu înseamnă doar mine părăsite

ă
copii frumo ă bătrâni frumo

ă
ă muncă ă dăruire îi caracterizează

pe ace
ă fără dăruire rezultatele nu

vor fi niciodată pe măsura a ărilor.
De ă, nu poate renun

ă profesii, ca asistent medical
ă, spune ea, s-a legat suflete

ă renun
ă provo

care ă încercare de a aduce zâmbete pe chipul
celor cărora se străduie ă le facă via ă.

Pe lângă cele două proiecte amintite, „Donează
ă!”, derulat în parteneriat cu Centrul de

Transfuzie Sanguină din Re

ănătate Publică Cara

ă Celnic Nord” -
înfiin

ături de al
ă a Excelen

ă. A luat, prin vot, primul loc în jude
ă, o recunoa

ăruirii ca asistent social.
„Dintre toate aceste activită

ă lucrul cu copii”, precizează Laura
Munteanu. „Punem capul pe pernă seara

ă facem ceva bun
ătoare ne luăm por

ă cu voia bună
ă a ăm

ă o să fie vremuri
frumoase ă”, încheie
cu optimism Laura Munteanu.

-

-

-

Elena Franţ

Laura Munteanu „dăruieşte zâmbete” pentru Anina

La Gala premiilor particip@rii publice, edi]ia a V–a, a fost premiat un nou proiect al GEC Nera
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie

nonguvernamental

ţia a V-a
proiectul „Advocacy pentru combaterea activit ţilor
ilegale în Parcul Natural Porţile de Fier” derulat in anul
2013 printr-o finanţare acordat

ţa

ţie a Galei a avut

loc joi 27 martie a.c în cadrul unei întâlniri festive a
reprezentanţilor ONG-urilor din România organizat

Ţ

ŢILE
R

ţescu

ţul Cara

ă, apolitică

ării publice - edi
ă

ă de către FDSC prin
programul Fondul de Inovare Civică. La implementarea
proiectului au contribuit elevi

ĂRII Moldova Nouă,
Liceul MIHAI NOVAC Oravi

ă edi

ă la
Bucure ătre Centrul de Resurse pentru Participa-
re Publică sub genericul RENUN Ă LAÎNCORSETĂRI.

Premiul atribuit GEC Nera de către organizatori
poartă denumirea GUVERNUL TRECE POR

ĂMÂN ătre jurnalistul Mircea
Toma profesoarei Corina Con

ătre Gala premiilor participării publice un proiect
implementat de către GEC Nera destinat combaterii
poluării cu de

şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro, www.facebook.com/GECNERA), a
înscris în Gala premiilor particip

şi cadre didactice de la
Liceul Tehnologic CLISURA DUN

şi Liceul Tehnologic
MATHIAS HAMMERAnina.

Acordarea premiilor din aceast

şti de c

şi el a fost înmânat de c
şi elevei Marina

Soreanu, ambele voluntari în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera. În anul 2011 a fost premiat de
c

şeuri miniere în jude ş-Severin.


