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CÂŢI NE SUNT ALEGĂTORII
La emisiunea tv „km 0” a Elenei Vijulie de pe Digi24HD, prin luna
aprilie crt., era invitat Viorel Hrebenciuc şi discutau, pe lângă tehnicile
de trasare a meandrelor politice, şi despre alegerile ce se apropiau.
Chiar dacă eşti din altă tabără, este interesant de urmărit nea Hrebe’,
căci poţi desluşi oricând lucruri importante din spusele, eschivele şi
aluziile bătrânului vulpoi şi „mare maestru al combinaţiilor” (v. Ilf şi
Petrov). Nu se pierde cu firea, nu se dezice, nici contrazice, nu cade în
derizoriu ori trivialitate ori incoerenţă. Este o încântare să (între)vezi la
lucru inteligenţa şi discernământul analizei, o prestaţie de care
zootehnia noastră politică duce mare lipsă, de la o vreme încoace.
Chiar dacă, repet, eşti de altă orientare; îmi aduc aminte întrucâtva de
alt caid al maşinaţiilor, „profet al trecutului”, Silviu Brucan. Nici unul n-a
prea făcut pui prin noua generaţie de tinichea a stângii româneşti. Ei, şi
la întrebarea jurnalistei dacă totuşi numărul oficial al alegătorilor din
România nu e prea mare, invitatul admite senin, cu un surâs pişicher,
că „da, desigur, şi asta e o problemă pe care trebuie s-o rezolvăm şi o
vom rezolva (citat din memorie). Dar bineînţeles, nu acum, că nu poţi
să schimbi datele în preajma alegerilor!” E vorba de cei 18.219.749
alegători (v. nr. trecut al Prismei, 20/ mai-iunie) şi e evident umflat
numărul lor, nu numai neactualizat, conform unor liste electorale din
care primăriile de pe întinsul patriei nu au eliminat pe răposaţi. (N.b. - În
totalul centralizator pe aceeaşi pag. 4 este 18.220.845 - ?). Iar faptul că
în felul acesta unii directori de campanie se consideră invitaţi la diverse
furtişaguri electorale nu este doar de resortul DNA, ci şi al
administraţiei. Dar să lăsăm morţii şi... să-i lase şi ei, de bună seamă!
Se mai adaugă cetăţenii români din R. Moldova, dar sunt puţini, vreo
2-300.000. Să nu ne pierdem în amănunte. Este electoratul
supradimensionat ?
În presa din 1 iunie crt. s-a spus şi s-a scris că „peste patru milioane
de copii din toată ţara îşi sărbătoresc astăzi ziua lor”, urmând apoi
aspecte din grădiniţe, şcoli, parcuri, stadioane. Îi cred, mi se pare rezonabil numărul, cam atâţia copii trebuie să fie în România. Să reţinem.
Îmi aduc aminte că la recensământul populaţiei de acum câţiva ani
au rezultat peste 19 milioane de locuitori. Ţin minte, fiindcă înaintea lui
cu 2-3 luni pusesem pariu cu un amic care susţinea că am ajuns la vreo
18 milioane, ca urmare a acţiunilor conspiraţiilor antiromâneşti
internaţionale şi a disensiunilor, impotenţelor şi deficienţelor interne.
Deci pariul era că după mine populaţia României se scrie cu 19, sau
după el cu 18, pe o ladă de bere (eu propusesem un rând de cafele) şi lam câştigat. „Propinentul” nu l-a plătit nici în ziua de azi, dar asta-i
altceva, aşa se-ntâmplă când e vorba de numere mari... Am reţinut
circa 19,080 totalul populaţiei, oricum peste 19. Mă gândesc că ar
trebui să dau eu un rând de beri şi de cafele.
Revenind la chestiunea pe care o are de rezolvat nea Hrebe’ şi ai
săi, dacă scădem ‚peste 4 milioane’ din ‚peste 19’, rezultă vreo 15
milioane de alegători. Asta dacă nu scădem şi tineretul cu vârste între
15-16 şi 18 ani, pe care nu prea-i putem încadra la copii, aniversându-şi
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Primăria Reşiţa
ziua de 1 iunie. Nu sunt copii, pe bune!, dar tot nu votează conform legii,
deci nu intră în cei 18,219... milioane de pe listele electorale. Nu cred că
ne informează
s-a încumetat vreun primar să-i introducă pe aceştia pe şest, că-i fals în
acte publice şi se vede (că n-a scos morţii, treacă-meargă, ar zice dl.
Publicitate, licitaţii
Dragnea & alţii, s-au mai văzut „neglijenţe”). Le vom sancţiona! zice,
desigur, dl. Hrebenciuc. Deci rămâne încă o neclaritate suspendată.
....pag. 2
N.b. - În Germania au drept de vot tinerii peste 16 ani, dacă nu mă-nşel,
şi totuşi s-au prezentat 47,9%!
Anunţuri,
Un mic calcul nu va deranja pe nimeni, sperăm, ca să vedem cum
stăm de fapt. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne
publicitate
este 5.911.232 (v. tot Prisma nr. 20), să-l luăm de bun şi să nu tot
....pag. 3
căutăm pricină grupurilor organizate sau spontane de turişti
primăvăratici; dl. Dragnea are treburi mai importante la sediile centrale,
Reglementarea unor
iar obiectivele euro-parlamentare nu intră în sfera d-sale de interese
prioritare. Iar despre cei 7,4 milioane cu care au plictisit ţara luni de
măsuri fiscale
zile... să lăsăm. Asta înseamnă că prezenţa la vot nu este 32,44%, cât
publică BEC, ci aproximativ 5,911 / 15 = 39,5%. Poate chiar peste 40%,
...pag. 4
dacă numărăm adolescenţii sub 18 ani etc. Adică mult mai aproape de
Deficitul de informaţii,
media europeană, de 43,38%!
Numărul de parlamentari se atribuie după populaţie, nu după
o piedică în calea
electorat, deci în această privinţă n-ar fi o mare neregulă. Iar
procentajele realizate de diverse formaţiuni, precum şi pragul electoral învăţământului superior
se raportează la totalul votanţilor, nu la cel al alegătorilor. Deci s-ar cam
în multe ţări ale UE
menţine. Deşi... Doar că jocul cu aproximaţiile este o specialitate prea
împământenită şi nu poate duce la nimic bun. Un derapaj şi o abatere
...pag. 5
favorizează alte derapaje şi abateri, căci principiile „şi ce dacă ?”, „las’
că merge şi-aşa” ori chiar „minte-mă frumos” pot avea eventual vreo
Anunţuri,
noimă în particular, nicidecum în cetate şi peste capul cetăţenilor. Scad
încrederea publică şi rod la temelia societăţii. Printre 18 milioane cu 3
publicitate
milioane de nume fictive e mult mai mult spaţiu de manevră, de joc pe
hârtie, decât printre 15 milioane de nume reale şi verificabile.
...pag. 6-7
Profităm şi mulţumim celor care au avut răbdarea de a citi aceste
rânduri, pentru a susţine încă odată oportunitatea declarării prin lege a
votului obligatoriu. Ar fi un excelent instrument de educare/ trezire a
conştiinţei civice şi un factor civilizator. Un exemplu este Belgia, unde
participarea recentă a fost 90%. Să nu ne vorbească nimeni despre
abuz asupra drepturilor omului ori de „dictatură”, uitând cu rea credinţă
ce e aia de fapt. Ar fi o reglementare de drept civil, sancţionată cu
amendă modică, 50 lei de ex. la cursul curent al leului. S-ar duce la vot
toţi chiulangiii civici, numai pentru a nu se mai încurca cu chitanţierele
administraţiei, iar sumele ar compensa (parţial) cheltuielile făcute cu
organizarea alegerilor pentru toţi cei... hm!... 18,219 milioane. Este şi
moral, luxul de a nu te osteni şi a sta acasă să-l plăteşti (cel puţin!) cu ce
a cheltuit statul pentru tine, din bani publici. Şi dacă spargi un pahar la
birt plăteşti, ori dacă rupi o bancă în parc. Mă rog, teoretic. Dar poate CU NOI PRINZI DE VESTE!
ajungem şi acolo.
Reşiţa, 3 iunie 2014.
Anton Georgescu

„Caravana filmului românesc - Cartea }i filmul” ajunge la Re}i]a
Rică Venturiano, Ziţa, Veta, Lefter Popescu, Spirache,
Aneta Duduleanu... cine nu rezonează la aceste nume ale
comediei româneşti interbelice? Câte zâmbete nu au stârnit
generaţiilor întregi replicile lor notorii? Şi pentru că şi filmul
s-a apropiat de marea dramaturgie românească, de
Caragiale, Kiriţescu, Muşatescu, dând naştere unor
capodopere cinematografice, MDV AUDIO STUDIO
împreună cu Asociaţia CineCultura au iniţiat un proiect
educaţional, „Caravana filmului românesc - Cartea şi filmul”,
un demers prin care elevii de gimnaziu, liceenii, studenţii,
dar nu numai, se pot întâlni, prin intermediul ecranului, cu
mari capodopere ale literaturii româneşti. După un traseu
care a străbătut ţara în lung şi în lat, de la Bucureşti, la Gura
Humorului, la Zalău şi Corabia, în perioada 6-8 iunie,
Caravana se va opri la Reşiţa. Aici, alături de comedii
celebre precum: „O noapte furtunoasă”, după Caragiale
(regia Jean Georgescu), „Două loturi”, după Caragiale
(regia Aurel Miheleş, Gheorghe Naghi), „Titanic vals”, după
Muşatescu (regia Paul Călinescu) şi „Cuibul cu viespi”, după
Kiriţescu (regia Horea Popescu), publicul reşiţean va avea
ocazia să vizioneze un alt film de marcă. Este vorba despre
„Cel mai iubit dintre pământeni”, cu un scenariu după
romanul cu acelaşi titlu semnat de Marin Preda. Considerat
romanul unei largi confesiuni, „Cel mai iubit dintre
pământeni” reliefează, în acelaşi timp, un tulburător punct
de vedere asupra societăţii socialiste văzute de ochiul unui
intelectual, Victor Petrini, un alter-ego al lui Marin Preda.
Şi, pentru că filmul clasic românesc înseamnă şi întâlnirea cu marii actori ai naţiei noastre, spectatorii reşiţeni îi vor

putea admira pe celebrii Radu Beligan, Alexandru Giugaru,
Grigore Vasiliu-Birlic, Ştefan Iordache, George Constantin,
Mircea Albulescu, Gheorge Dinică, Victor Rebengiuc, Maia
Morgenstern, Tamara Buciuceanu etc, în roluri de asemenea celebre. Proiecţiile vor avea loc la Cinematograful
Dacia şi în Parcul Tricolorului, conform programului anexat.
La toate proiecţiile intrarea este liberă.
În caz de vreme nefavorabilă, proiecţiile, programate în
aer liber, vor avea loc la Cinematograful Dacia.
MDV AUDIO STUDIO, împreună cu Asociaţia CineCultura a
organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI
ROMÂNESC - Capodopere ale cinematografiei naţionale. Până în
prezent, Caravana a ajuns în oraşele: Ploieşti, Constanţa, Oneşti,
Mangalia, Fălticeni, Alba Iulia, Gura Humorului şi a prezentat, la o
calitate audio şi video de excepţie, unele dintre cele mai valoroase
filme din patrimoniul cinematografiei naţionale. Succesul acestui
proiect este atestat de prezenţa numeroasă a publicului la filmele
prezentate (aproximativ 14.500 de spectatori), cât şi de reflectarea
în presă (aproximativ 230 de referiri în mediul on-line). De
asemenea, în octombrie anul trecut, s-a lansat cel de-al doilea
proiect pe care MDV AUDIO STUDIO, împreună cu Asociaţia
CineCultura îl desfăşoară şi anume: CARAVANA FILMULUI
ROMÂNESC - CARTEA ŞI FILMUL.
Proiect realizat cu sprijinul UCIN - Uniunea Cineaştilor din
România şi CNC - Centrul Naţional al Cinematografiei;
Parteneri: Primăria Municipiului Reşiţa şi Consiliul Local al
Municipiului Reşita
Parteneri media: Cinefan, CinemaRx, All About Romanian
Cinema - AARC, Gratuitor, Urban Things, România pozitivă
Website: www.caravanafilm.ro
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Primăria Reşiţa ne informează
Cu prilejul Zilei mondiale a Mediului, marcată în data de 5 iunie,
Primăria Municipiului Reşiţa în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Caraş-Severin- şi Serviciul Public -Biblioteca Municipală organizează
o serie de activităţi cu caracter educaţional, în vederea conştientizării
populaţiei asupra necesităţii de protejare a mediului înconjurător.
În acest sens, joi, 5 iunie 2014, de la ora 11:15, se va desfăşura un
marş de sensibilizare pe traseul: Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 8
Reşiţa - Şcoala Generală cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa - Parcul Copiilor
(Bulevardul Muncii) -, care se va finaliza cu un concurs de sloganuri
specifice tematicii- protecţia mediului. Totodată, la secţia Serviciului Public
-Biblioteca Municipală-, situată pe Str. Ţarcului nr. 1 (cartier Lunca
Bârzavei), va fi organizată o expoziţie tematică.
Ca urmare a incidentului, petrecut în data de 1 iunie 2014, când o
minoră a fost rănită de o bucată de lemn, căzută de pe funicularul care
transporta calcar, aflat în proprietate privată, Primarul Municipiului Reşiţa,
Mihai Stepanescu, a convocat factori de răspundere din cadrul Direcţiei
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa,
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţiei Locale pentru a
notifica proprietarul, cu privire la întreprinderea demersurilor necesare
pentru punerea în siguranţă a acestuia.
Cabinet Primar
Debitor SC AC Terra Blue SRL, cu sediul în loc. Oraviţa, str.
Răcăşdiei, nr. 81, judeţ Caraş-Severin, înmatriculată la ORC CaraşSeverin sub nr. J11/802/2003 CUI 15920156, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică
următoarea:

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
17.07.2014, ora 13.30 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
17.07.2014, ora 13.15 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 18.09.2014 se citează:
1. CHIRILA NICULAE cetăţean român, domiciliat în localitatea
Oraviţa, str. Răcăşdiei, nr. 81, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI,
seria KS nr. 144556, eliberat de Oraviţa la data de 11.12.2003, data
naşterii 07.05.1941 în localitatea Gruiu, jud. Ilfov, CNP 1410507400079,
în calitate de asociat;
2. MORAR MARIA, cetăţean român, domiciliat în localitatea Oraviţa,
str. Răcăşdiei, nr. 81, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip Buletin,
seria GV nr. 735451, data naşterii 14.03.1937, în localitatea Broşteni,
jud. Caraş-Severin, CNP 2370314112513, în calitate de asociat şi
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 1386/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitor SC Auto Fender SRL cu sediul în Sat Petnic, comuna
Iablaniţa, nr. 91, et. Parter, judeţ Caraş-Severin, înmatriculată la ORC
Caraş-Severin sub nr. J11/309/2009, CUI 25705996, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică
următoarea:

Debitor SC Truiaserv SRL, cu sediul in loc.Anina, str. Bucegi, bl.2, ap. 9, Judet Caraş-Severin,
inmatriculata la ORC Caras Severin sub nr. J11/239/2005 , CUI 17303980, prin lichidator SCP MIRIANA
MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul in Timisoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 publica urmatoarea:

Notificare
In baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anuntam toti creditorii societatii in insolventa ca:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, este 07.07.2014
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este
18.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabloului preliminar este de 5 zile
de la data publicarii tabelului in bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 11.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et.
parter, ap. 3, jud. Timis, în data de 24.07.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul in baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor
debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc in data de 24.07.2014, ora 11,30 la
sediul lichidatorului din Timisoara, Aleea Ionel Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timis.
Pentru termenul din 11.09.2014 se citeaza:
1. TRUIA NICOLETA, cetatean roman, domiciliat in loc.Anina, str.Bucegi, bl. 2, ap. 9, act de identitate tip CI,
seria TM, nr. 118964, emis de Anina la data de 22.05.2003, data nasterii 26.11.1975, in localitatea Oravita,
jud.Caras Severin, CNP 2751126110011, in calitate de asociat si administrator;
2. TRUIA ION, cetatean roman, domiciliat in loc. Anina, str. Bucegi, bl. 2, ap. 9, act de identitate tip CI, seria
TM, nr. 118963, emis de Pol. Anina la data de 22.05.2003, data nasterii 11.01.1975, in localitatea Anina, jud.
Caras Severin, CNP 1730111110013, in calitate de asociat si administrator.
Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative, in 2 exemplare, va fi depusa la grefa
Tribunalului CARAS SEVERIN la dosar 1384/115/2014, fiind timbrata corespunzator.
S.C. GRANJA S.R.L. societatea în insolventa, in insolvency, en procedure colective prin lichidator
judiciar S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
urmatoarelor bunuri:
l Imobil “Depozit-Spatiu Procesare” pentru productie si prelucrare ciuperci, Sd.=112mp, Su=93mp
inscris in CF 31838 Zavoi, situat in loc. Valea Bistrei, nr. 139, comuna Zavoi, jud Caras Severin
Terenul de sub constructii in suprafata de 2737 mp, inscris in CF nr.31838 Zavoi NU ESTE proprietatea
debitoarei.
- Pret pornire licitatie
20.000 EURO+TVA
- Pasul de licitatie
500 EURO
- Taxa participare la licitatie
500 EURO
l Bunuri mobile:
- sera acoperita si izolata
- sera acoperita si izolata

- Pret pornire licitatie
- Pret pornire licitatie
- Pasul de licitatie
-Taxa participare la licitatie

15.939 EURO+TVA;
15.939 EURO+TVA;
300 EURO
300 EURO

- instalatii climatizare cladire-1.356 EURO; 2 buc sistem umidificare sera -3.212 EURO/buc; 2 buc. sistem
climatizare sera-3.925 EURO/buc.; umidificator centrifugal simplu - 1.499 EURO; cazan inox duplicat-2.950
EURO; hidrofor-546 EURO; 2 buc.generator-1.071 EURO/buc.; masa inox cu raft inferior-405 EURO; chiuveta
inox 3 bazine-567 EURO; chiuveta spalat maini-377 EURO; chiuveta inox simpla cu 3 bazine-648 EURO;
carucior inox pentru transport-149 EURO; mobilier vestiar-171 EURO; recipient inox pentru gunoi-122 EURO;
set 4 rafturi inox-256 EURO; PRETURILE NU CONTIN TVA.
- Pasul de licitatie
100 EURO
- Taxa participare la licitatie 50 EURO pentru bunuri cu valoare pana la 500 EURO
100 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 500 EURO pana la 1.000 EURO
200 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 1.000 EURO
- Autoturism Toyota Rav 4, fabricat in 2001
- Pret pornire licitatie
2.700 EURO+TVA
- Pasul de licitatie
100 EURO
- Taxa participare
200 EURO
Bunurile sunt scoase la vanzare la pret de evaluare.
Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile si pentru sere sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. GRANJA S.R.L. nr. RO90 RZBR 0000 0600 1626 6934 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Bocsa.
Cautiunea si taxa de participare se depune cu o zi inainte de ziua de licitatie.
Sedintele de licitaţie vor avea loc începand cu data de 13.06.2014, ora 11 la sediul lichidatorului din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creatiei) nr.7, ap.3. In caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 10
Informatii suplimentare pe site-ul www.relicons.ro, zilnic intre orele 13-14 la sediul lichidatorului si la telefon
0256242823.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
17.07.2014, ora 11.00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
17.07.2014, ora 10.45 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 18. 09. 2014 se citează:
1. STEFANUT FLAVIUS DORU, cetăţean român, domiciliat în
localitatea Timişoara, str. Calea Sever Bocu, nr. 19, ap. 4, judeţ Timiş, act
de identitate tip CI, seria TM nr. 240323, emis de municipiul Timişoara la
data de 21.01.2002, data naşterii 01.09.1982, în localitatea Timişoara,
jud. Timiş, CNP 1820901350021, în calitate de asociat unic şi
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 1325/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
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Capitalul uman - investiţie pentru prezent şi viitor
SC EUROPEAN STEPS SRL în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă a Judeţului Caraş-Severin derulează începând din luna aprilie 2014 proiectul „Capitalul uman investiţie pentru prezent şi viitor“, ”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” - ”Investeşte în oameni!”, axa prioritară
5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare”.
Principalele activităţile ce vor fi derulate în cadrul proiectului, în perioada aprilie 2014- septembrie
2015, sunt:
1. Activitatea de informare, recrutare şi selectare a persoanelor din grupul ţintă;
2 Activitatea de informare şi consiliere profesională
3. Activitatea de instruire, ce va consta în desfăşurarea următoarelor cursuri: ”Operator calculator
electronic şi reţele”, ”Contabil”, ”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”, ”Competenţe comune - Lb.
Germană”, ”Competente comune - Competenţe antreprenoriale”, ”Cameristă”, ”Inspector
protecţia muncii”, ”Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă”, ”Lucrător în comerţ”,
”Inspector resurse umane”, ”Lucrător în comerţ” şi ”Electrician instalaţii de iluminat”,
Activităţile proiectului sunt destinate exclusiv persoanelor care nu au un loc de muncă şi se desfăşoară
în municipiul Reşiţa şi în localitatea Moldova Nouă .
Relaţii suplimentare privind acest proiect pot fi obţinute la punctul de lucru al societăţii din Reşiţa, Bdul A.I. Cuza, nr. 20, la tel/fax 0355-429536, de e-mail: european_steps2010@yahoo.com, sau
Moldova Nouă, Str. Mihai Viteazu, nr. 36A, Tel. fix 0355-404434, mobil 0723-501916 persoană de
contact: Isabella Popescu manager proiect - SC European Steps SRL.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Schimb/vând casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Preţ 18.000 €.
Tel. 0764-422757.
Vând casă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Preţ 76.000 €. Tel. 0745481773.
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 17.800 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Reşiţa teren intravilan,
zonă rezidenţială, 2 €/mp. Tel. 0749055427. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de
măcinat, circular, cazan ţuic ă,
grădină mare cu 50 de pomi fructiferi
pe rod în jur de 700 mp, 15.000 €
neg sau schimb cu garsonieră în
Timişoara sau casă în jurul oraşului
Timişoara până la 30 km. Tel. 0731306659, 0721-157588. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Calea
Caransebeşului lângă piaţa de la
Intim, apartament 2 camere,
bucătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, bucătărie, anexe, fântână
cu apă din izvor, grădină, curte 1434
mp, este construită din văiugă şi
cărămidă, 11.000 € neg. Tel. 0757335421, 0785-807289. (RR)
Vând în Reşiţa casă cu 3
camere, bucătărie, baie, pivniţă,
centrală, amenajată, grădină, curte,
zonă bună, 45.000 € neg. Tel. 0724092631. (RR)
Vând în Oraviţa casă, 25.000 €
neg. Tel. 0256-379792, 0767693711. (RR)
Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, pomi fructiferi,
8000 € neg. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane,
centrală, izolaţie interioară, uşile
schimbate, renovat recent, 30.500 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255222550. (RR)
Vând în Bocşa Vasiova, str.
Bocşa Nouă nr. 7, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri,
pivniţă, garaj în curte, apă, gaz,
curte şi grădină, suprafaţă totală
644 mp, 27.000 € neg; în spatele
grădinii un teren arabil de 7130 mp,
3 €/mp. Tel. 0355-422897, 0771218601. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat şi
utilat cu tot ce este nou, 30.000 €
neg. Tel. 0770-479181. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
50.000 € neg; în Reşiţa, str. Ştefan
cel Mare, apartament 2 camere,
bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
30.000 € neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Moldova Veche casă şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dunăre, 6500 € neg. Tel. 0744247417. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Albăstrelelor, garsonieră tip cămin,
2 camere, cu îmbunătăţiri, renovată,
centrală, termopane, uşă metalică,
uşi schimbate, faianţă şi gresie,
podele laminate, izolată exterior şi
interior, etaj 2, 9.500 € neg; garsonieră tip cămin cu îmbunătăţiri, 2
camere, pe Aleea Constructorilor,
parter, termopane, uşă metalică, uşi
schimbate, faianţă şi gresie, podele
laminate, izolată exterior şi interior,
renovată, mobilă de bucătărie şi o
canapea, cu grădină, 9.500 € neg.
Tel. 0749-973588. (RR)
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un apartament cu 2 camere la etajul unu, în
localitatea Reşiţa, pe strada Calea
Caransebeşului nr. 1, bloc 1 scara 1
etajul 1 ap. 5, complet mobilat şi
utilat, la cheie, cu uşă la intrare
metalică, nouă, antiefracţie, antizgomot, uşile din apartament toate
noi, geamuri termopane toate noi,
cu sită de protecţie şi rulouri, cu
centrală proprie pe gaz, cu maşină
de spălat, cu frigider şi congelator,
cu aragaz şi hotă, cu gresie şi
faianţă, pe holuri, în bucătărie şi în
baie, cu parchet în cele două
camere, cu beci la subsolul blocului,
prevăzut în contract, cu două vederi,
pre ţul apartamentului este de
25.950 €, uşor negociabil, informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0751132460, vă rog să veniţi să îl
vedeţi, nici nu ştiţi ce pierdeţi dacă
nu îl vedeţi, vă aştept.
Vând casă în Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală pe gaz, curte,
garaj, anexe, grădină 540 mp. Tel.
0744-615904.
Persoană fizică vând apartament 3 camere cu suprafaţă de 70
mp parter, bloc izolat Micro II. Preţ
28.000 €. Tel. 0727-865529.
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere confort 1. Tel. 0729355856.
Vând teren la Bratova, acte la zi,
număr de casă, drum de acces. Tel.
0725-763784.
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Vând teren intravilan, în Reşiţa,
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ 9 €/mp. Tel. 0722-630097.
Vând casă în Câlnic, lângă peco
Moll, 6 camere, 2 băi, balcon,
terasă, garaj, 2 pivniţe, şemineu pe
lemne, apă, gaz, canal, etc. Ideală
pentru afacere sau depozit mic.
Suprafa ţ ă construită 300 mp.
Accept schimb, cu diferenţă. Tel.
0721-645575.
Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat, parter, Govândari, preţ
100 € + garanţie. Tel. 0759-077067.
Vând apartament 2 camere, tip
vagon, etaj 2, termopane, centrală,
faianţă, uşă metal, etc. 17.900 € sau
schimb cu 2 sau 3 camere confort 1.
Tel. 0771-533291.
Schimb garsonieră în Moroasa
cu apartament 2 camere Moroasa
sau Luncă + diferenţă. Tel. 0355410594.
Vând apartament ultracentral,
piaţa 1 Decembrie 1918, 98 mp, 3
camere decomandate, 2 b ăi,
bucătărie, 3 balcoane, 2 boxe, loc
parcare. Preţ 50.000 € neg. Tel.
0722-330021.
Vând spaţiu comercial, Reşiţa,
ultracentral, str. I.L. Caragiale, 101
mp. Preţ 100.000 € neg. Tel. 0722330021.
Vând/schimb casă la ţară, 25 km
de Reşiţa. Tel. 0743-231762.
Vând urgent sau schimb
apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, îmbunătăţit, cu
garsonieră + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând casă în Ţerova, 270 mp
suprafaţă construită, toate utilităţile,
grădină 1300 mp. Tel. 0725-653343.
Vând casă Reşiţa, 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, ferestre
termopan, magazie alimente şi
verandă. Preţ 15.000 € neg. Tel.
0722-705675.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, Luncă, lângă Poliţie, izolat
termic, parchet, podele laminate.
Tel. 0770-538111, 0745-932492.
Vând garsonieră Victoria, 35
mp. Preţ 10.500 € neg. Tel. 0766464423.
Vând în zona Luncă, b-dul A.I.
Cuza, apart.2 camere, decomandat,
bl. 32 parter. Tel. 0720-311810.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, str.
Valea Domanului nr. 1, 5 camere,
garaj, bucătărie, baie, încălzire
centrală. Tel. 0722-501895.
Vând casă în Surducul Mare, 40
km de Reşiţa, compusă din 4
camere cu parchet, bucătărie, baie,
apă trasă în casă, terasă mare
închisă, pivniţă, garaj, + 4 camere în
curte şi grădină cu 300 butuci viţă de
vie, pomi fructiferi, teren agricol.
Total 2500 mp. Preţ 19.000 € neg.
Tel. 0355-805986.

Debitoarea: SC Butnariu-Nutu SRL, cu sediul social in loc. Otelu
Rosu, str. 16 Februarie, nr. 1B, jud. Caras Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comertului Caraş Severin J11/551/2010, numar de inregistrare
fiscala 27866115, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS
SPRL, cu sediul in Timisoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon:
0256-242823, 0745-599107 publica urmatoarea:

Notificare
In baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anuntam toti
creditorii societatii in insolventa ca:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 14.07.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 25.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creantele si drepturile de preferinta trecute in tabelul preliminar de
creante este de 5 zile de la data publicarii in bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
11.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 25.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timis, în data de 31.07.2014, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar in baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc in data de
31.07.2014, ora 11:30 la sediul lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative,
in 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului Caras Severin la dosar
1590/115/2014, fiind timbrata corespunzator.
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Debitor SC SC For Child SRL, cu sediul în Municipiul Reşiţa, str.
Cpt. I. Poptelecan, nr. 3, scara 1, ap. 10, judeţ Caraş-Severin,
înmatriculată la ORC Caraş-Severin sub nr. J11/474/2005, CUI
17585937, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
17.07.2014, ora 12,45 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
17.07.2014, ora 12.15 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 18. 09. 2014 se citează:
1. NITU DANA, cetăţean român, domiciliat în localitatea Reşiţa, str.
Cpt. I. Poptelecan, nr. 3, scara 1, ap. 10, judeţ Caraş-Severin, act de
identitate tip Buletin, seria HC nr. 098333, emis de Reşiţa la data de
12.05.1998, data naşterii 18.02.1975, în localitatea Hudesti, jud.
Botoşani CNP 2750218113706, în calitate de asociat şi administrator;
2. CRACIUN CLAUDIA SILVIA, cetăţean român, domiciliat în
localitatea Reşiţa, str. Calea Caransebeşului, nr. 29, judeţ CaraşSeverin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 163192, emis de Reşiţa la
data de 13.05.2004, data naşterii 05.04.1971, în localitatea Anina , jud.
Caraş-Severin, CNP 2710405113678 în calitate de asociat şi
administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 1324/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitor SC RM Rieger SRL, cu sediul in municipiul Resita, str. 24
Ianuarie, nr. 40A, Judet Caraş-Severin, inmatriculata la ORC Caras
Severin sub nr. J11/496/2005 CUI 17605236, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul in Timisoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publica
urmatoarea:

Notificare
In baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anuntam toti
creditorii societatii in insolventa ca:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicarii tabelului
in bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timis, în data de
17.07.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul in baza art. 20 lit g, din Legea 85/2006 convoaca Adunarea
Generala a Actionarilor/asociatilor debitorului pentru desemnarea
administratorului special, care va avea loc in data de 17.07.2014, ora
12,45 la sediul lichidatorului din Timisoara, Aleea Ionel Perlea , nr. 7, ap.
3, jud. Timis.
Pentru termenul din 18.09.2014 se citeaza:
1. RIEGER MIHAI, cetatean roman, domiciliat in Germania, loc.
Singen, str. Pommersche, nr. 12, act de identitate tip Pasaport emis de
Pol.CS la data de 27.05.1996, data nasterii 24.11.1954, in localitatea
Resita, jud. Caras Severin, CNP 1541124113676, in calitate de asociat si
administrator;
2. BULBOACA EMIL, cetatean roman, domiciliat in loc.Resita, str.
Gradiste (Calnic), nr. 148A, Judet Caras Severin, act de identitate tip CI,
seria KS, nr. 202882, emis de Resita la data de 11.07.2005, data nasterii
14.09.1964, in localitatea Poiana, jud. Galati, CNP 1640914113675, in
calitate de asociat .
Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative,
in 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului CARAS SEVERIN la
dosar 1385/115/2014, fiind timbrata corespunzator.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. 0751-486304 la orice oră.
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Camera Deputaţilor a respins proiectul de lege privind exploatarea
minereurilor auro-argentifere de la Roşia Montană. Documentul a fost
înaintat anul trecut, în luna august, de Guvernul României către
Legislativ. Premergător, şi Senatul a respins acest proiect, astfel că
după votul din Camera Deputaţilor acest proiect de lege este
considerat ca respins definitiv.

Camera Deputaţilor, for decizional în acest
caz, a adoptat un proiect de lege privind acordarea
unei zile libere pe an părinţilor pentru îngrijirea
sănătăţii copilului. Pentru persoanele cu trei sau
mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare
libere pe an.

Impozitarea progresivă a veniturilor
persoanelor fizice nu ar putea fi aplicată din
2015, pentru că există mai multe aspecte
tehnice care nu se pot realiza în mai puţin de
un an, a declarat ministrul Finanţelor Publice,
într-o conferinţă de presă.

Modificarea unor acte normative }i reglementarea unor m@suri fiscale
Ministerul Finanţelor Publice a lansat, în dezbatere publică,
proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte
normative şi reglementarea unor măsuri fiscale.
Proiectul de act normativ include o serie de modificări care
vizează, în principal, îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu
organele fiscale, prin introducerea posibilităţii comunicării în
format electronic, precum şi măsuri de sprijin pentru agricultorii
care au înregistrat pierderi din cauza unor calamităţi provocate de
condiţiile meteorologice nefavorabile.
Astfel, în scopul dezvoltării unui sistem de comunicare
electronică între contribuabili şi organele fiscale, proiectul de act
normativ introduce posibilitatea emiterii şi comunicării actelor
administrative fiscale şi a altor acte procedurale (notificări,
înştiinţări, certificate de atestare fiscală, etc.) şi în formă
electronică. Rolul acestei măsuri este de a crea posibilitatea
comunicării în timp real a declaraţiilor, a cererilor şi a altor
documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale,
precum şi asigurarea unei procesări mai rapide a acestora,
comparativ cu cele depuse în format pe hârtie.
De asemenea, proiectul de act normativ prevede
transmiterea, în format electronic, de către ANAF, la solicitarea
altor autorităţi publice, a documentelor privind situaţia fiscală a
contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesară deplasarea
contribuabilului pentru preluarea şi depunerea documentelor
solicitate de autorităţile publice. De exemplu, în anul 2013,
administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5
milioane de adeverinţe de venit tiparite. Această măsură are ca
efect reducerea costurilor de administrare fiscală şi asigurarea
celerităţii în soluţionarea cererilor contribuabililor.
Pentru persoanele fizice, se creează baza legală în vederea
dezvoltării procedurilor de utilizare a altor instrumente de
identificare decât certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip
utilizator parolă, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive
stabilite ulterior la nivel de ordin al ministrului. Aceste mijloace de
comunicare electronică vor putea fi folosite şi de către
administraţia locală în relaţia cu contribuabilul.
Un alt capitol al proiectului de act normativ vizează sprijinirea
agricultorilor şi a asociaţiilor agricole care au înregistrat pagube,
în cursul anului 2013, din cauza fenomenelor meteorologice
nefavorabile sau extreme.
Astfel, se diminuează, proporţional cu gradul de calamitate al
producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi agricole
datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au
desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de

asigurare;
c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30%.
Gradul de calamitate se dovedeşte cu documentul emis de
autoritatea competentă, în condiţiile legii.
Un alt punct al proiectului de act normativ se referă la
flexibilizarea condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonărilor la
plată a obligaţiilor bugetare. Proiectul prevede extinderea ariei
creanţelor care pot fi eşalonate la plată, incluzând în această
categorie:
l Creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre
recuperare ANAF
l Diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii
rectificative.
Această măsură reprezintă o relaxare a condiţiilor de
acordare şi menţinere a eşalonării la plată. Scopul acestei măsuri
este, pe de o parte, creşterea gradului de recuperare a obligaţiilor
fiscale deţinute de către contribuabil, iar pe de altă parte, sprijină
menţinerea activităţii contribuabililor viabili din punct de vedere
economic.
De asemenea, vor fi reglementare situaţiile în care
contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei,
iar soldul sumelor rămase din eşalonare este inferior plafonului
reglementat de ordonanţă (de până la 5.000 lei în cazul
persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor
juridice). Astfel, se propune ca în aceste situaţii, organul fiscal să
procedeze la eliberarea garanţiilor, întrucât contribuabilii aflaţi în
situaţii similare care solicită eşalonarea sumelor al căror cuantum
este sub plafon, nu trebuie să depună garanţii.
Prin eliberarea garanţiilor de către organul fiscal, acestea pot
fi utilizate de către contribuabili pentru dezvoltarea activităţii.
Totodată, proiectul de act normativ reglementează o excepţie
în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către
contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu
fiscal în România. Măsura adoptată are ca efect reducerea
costurilor administrative pentru investitorii transfrontalieri, care
au o pondere importantă pe piaţa de capital .
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propune ca plăţile
efectuate în contul de venituri al bugetului local în perioada 20092012, pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici,
să stingă obligaţiile fiscale înregistrate în evidenţele ANAF,
datorate de către aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea
independentă respectivă.
Ministerul Finanţelor Publice se va consulta cu reprezentanţii
mediului de afaceri şi cu cei ai structurilor asociative asupra
proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea unor
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale.
Ministerul Finantelor Publice

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei de Guvern din 4 iunie
l Proiect de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr.
258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor adoptat de
Guvern creează cadrul juridic pentru ca partenerii de practică din
instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională să poată desfăşura activitatea de practică în funcţie de
programul de activitate propriu.
l Ordonanţă de Urgenţă privind drepturile consumatorilor în
cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative transpune în
legislaţia naţională prevederile Directivei 2011/83/UE şi vizează
orice contract încheiat între un profesionist şi un consumator
persoană fizică. Proiectul reglementează informaţiile ce trebuie
oferite consumatorilor în stadiul pre-contractual, atât în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale şi al contractelor
la distanţă, cât şi în cazul altor contracte decât cele menţionate.

l Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice modifică articolul referitor la instituirea
regimului de arie naturală protejată şi declararea unui anumit tip
de arie pentru a elimina confuziile create de faptul că un anumit sit
ar putea fi definit ca arie naturală protejată, fără a fi încadrat într-o
anumită categorie de arie naturală protejată.
l Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea
stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior. Guvernul a
adoptat această Hotărâre. Normele metodologice privind
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior
urmează un document de lucru al serviciilor Comisiei Europene
pentru promovarea unor stagii de înaltă calitate.

Calendarul liberalizării pieţei gazelor
pentru consumatorii casnici, estimat a fi finalizat la sfârşitul anului 2018, ar putea fi revizuit
anul viitor, în funcţie de evoluţia preţurilor pe
piaţ ă, şi este posibil ca o scumpire
suplimentară să nu mai fie necesară, a
declarat ministrul delegat pentru Energie,
prezent la o conferinţă pe teme energetice.
Liberalizarea pieţei gazelor este o măsură
curajoasă, ce presupune riscuri, din moment
ce există doar doi producători interni de gaze
şi o singură sursă de import, a declarat
preşedintele Consiliului Concurenţei.

A intrat în vigoare noul pachet de
servicii medicale. Normele pun accentul pe
prevenţie, iar autorităţile spun că pacienţii vor
beneficia de servicii medicale mai bune din
partea medicilor de familie şi a celor din
ambulatoriul de specialitate.
Nout ă ţile pachetului de baz ă sunt
serviciile medicale de prevenţie, decontarea
terapiilor folosite în tratarea copiilor care
suferă de autism, anumite tratamente dentare
şi îndrumarea, cu prioritate, a pacienţilor, spre
medicii de familie.

Legea voucherelor de vacanţă a trecut
de Parlament. Angajaţii regiilor şi companiilor
de stat vor primi obligatoriu vouchere de
vacanţă şi nu prime în bani.
Proiectul prevede că pentru salariat
tichetele de vacanţă sunt scutite de plata
impozitului pe venit şi a asigurărilor sociale
aferente, iar sumele corespunzătoare
voucherelor vor fi deductibile pentru angajator
la calculul impozitului pe profit, în limita a şase
salarii minime pe economie, garantate, pentru
fiecare angajat, pe an calendaristic.
Aceste vouchere vor fi acceptate numai
de structurile de primire turistice sau agenţiile
de turism autorizate de Ministerul Turismului
şi utilizate doar pentru achiziţionarea de
servicii turistice pe teritoriul României.

Persoanele fizice care au depus bani la
CEC înainte de 1989, inclusiv până în 1992,
pentru cumpărarea unui autoturism Dacia, şi
pe care i-au transferat ulterior la BRD, trebuie
să depună cererea pentru constituirea
dosarelor de despăgubire în 30 de zile de la
intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 392,
au anunţat reprezentanţi ai BRD.
HG 392/2014 privind aprobarea
elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire
a despăgubirilor pentru persoanele fizice care
au constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme, precum şi
pentru punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti a fost publicată în Monitorul
Oficial din 16 mai.

l Strategia pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) a fost finalizată şi pusă în dezbatere publică l Ministerul Finanţelor Publice va relaxa condiţiile de
acordare şi menţinere a eşalonărilor la plata obligaţiilor bugetare, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul MFP l Liberalul Klaus Iohannis a preluat
interimar funcţia de preşedinte al PNL l Comisia de specialitate va întocmi, până la finalul acestei sesiuni, un raport cu privire la Codul de conduită a parlamentarului, a
anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor l În perioada 2 - 6 iunie 2014 are loc la Sibiu Şcoala de Vară pentru practicienii anticorupţie din sud-estul Europei l Legea
Sportului va fi completată şi modificată de specialiştii MTS şi COSR l Suprafaţa fondului forestier din România se situa, la sfârşitul anului 2013, la aproape 6,54 milioane
de hectare l Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut, în mai 2014, cu 1,759 miliarde de euro, de la 32,44 miliarde de euro la 30 aprilie, la 30,68
miliarde de euro l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 182(r2)/2000 privind protejarea patrimoniului
cultural naţional mobil (M.O. nr. 259 din 09.04.2014)
l Legea nr. 132(r1)/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi
prestările de servicii în interes public (M.O. nr. 261 din
10.04.2014)
l Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind
interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în
activitatea feroviară (M.O. nr. 262 din 10.04.2014)
l Guvernul României - Memorandum de înţelegere între
Uniunea Europeană şi România din 05.11.2013 (M.O. nr.
267 din 11.04.2014)
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l Ministerul Afacerilor Interne - Normele metodologice
privind decontarea cheltuielilor de transport în unele
situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se
deplasează la şi de la locul de muncă din 07.04.2014 (M.O.
nr. 269 din 11.04.2014)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 53/2014
pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de
informare privind încălcarea normelor de circulaţie care
afectează siguranţa rutieră (M.O. nr. 269 din 11.04.2014)
l Ministerul Finanţelor Publice - Carta drepturilor şi
obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale din
07.04.2014 (M.O. nr. 270 din 11.04.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3275/2014

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5.451/2013 (M.O. nr. 270 din
11.04.2014)
l Ministerul Afacerilor Externe - Anexa - Codul etic pentru
Corpul diplomatic şi consular al României din 02.04.2014
(M.O. nr. 271 din 14.04.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 294/2014 privind nominalizarea punctelor
de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate
pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014
(M.O. nr. 271 din 14.04.2014)

Slovenia va organiza alegeri parlamentare
anticipate la 13 iulie, după demisia premierului de
centru-stânga. Două partide extraparlamentare au
declarat că vor contesta data alegerilor, spunând că
acestea nu ar trebui să se desfăşoare în timpul vacanţei
de vară, aceasta influenţând negativ prezenţa la vot.

Preşedintele Obama a anunţat un fond de investiţii
de 1 miliard de dolari pentru creşterea prezenţei militare
americane în Europa de Est, pe fondul crizei din Ucraina.
Casa Albă va trimite mai multe trupe şi echipamente în
regiune pentru a "reafirma" angajamentul său faţă de
aliaţii NATO. Măsura trebuie aprobată de Congres.

Luxemburghezul Jean-Claude Juncker s-a declarat
încrezător că va fi ales în funcţia de preşedinte al Comisiei
Europene "până la jumătatea lui iulie", într-un interviu
publicat de publicaţia germană Bild. "În cadrul Consiliului
European, o majoritate importantă de şefi de stat şi de guvern
creştin-democraţi şi socialişti mă sprijină", a declarat Juncker.

Deficitul de informa]ii - o piedic@ în calea
înv@]@mântului superior în multe ]@ri ale UE
Prea puţine ţări folosesc informaţiile pe care le colectează privind
învăţământul superior pentru a-şi îmbunătăţi universităţile şi
oportunităţile pe care le oferă studenţilor, arată ultimul raport
Eurydice. Raportul Modernisation of Higher Education in Europe:
Access, Retention and Employability (Modernizarea învăţământului
superior în Europa: acces, păstrarea în structura de învăţământ şi
capacitatea de inserţie profesională) analizează măsurile pe care
guvernele şi instituţiile de învăţământ superior le adoptă pentru a
extinde accesul la învăţământul superior, a majora numărul de
studenţi care îşi termină studiile (păstrarea în structura de
învăţământ) şi a oferi studenţilor orientări privind intrarea pe piaţa
forţei de muncă (capacitatea de inserţie profesională). Peste 30 de
ţări au participat la anchetă - toate statele membre ale UE, cu
excepţia Luxemburgului şi a Ţărilor de Jos, la care s-au adăugat
Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia şi Turcia.
Raportul arată că:
l deşi multe ţări colectează informaţii despre populaţia lor de
studenţi, de multe ori, analiza datelor nu este legată de obiective
concrete (cum ar fi asigurarea accesului studenţilor defavorizaţi la
învăţământul superior) şi multe ţări nu ştiu dacă populaţia lor de
studenţi se diversifică;
l foarte puţine ţări [BE (fl), IE, FR, LT, MT, FI şi UK (Scoţia)] au
stabilit obiective de îmbunătăţire a accesului la învăţământul superior
pentru persoanele din grupuri subreprezentate, cum ar fi persoanele
din familii cu venituri mici;
l aproximativ jumătate din sistemele europene de învăţământ
superior au programe de tranziţie pentru studenţii care nu provin
direct din ciclul secundar (BE, CZ, DK, DE, IE, FR, AT, PL, PT, SI, SE,
SK, UK, IS, HR) şi atribuie credite de învăţământ superior prin care se
recunoaşte valoarea învăţării anterioare a studenţilor (există şi în ES,
IT, LI, FI, NO). Este vizibilă în mod clar diviziunea geografică în ceea
ce priveşte măsurile menite să extindă accesul la învăţământul superior, întrucât acestea sunt mai frecvente în nordul şi vestul Europei;
l un număr semnificativ de ţări nu calculează în mod sistematic
ratele de absolvire şi/sau de abandon. Printre acestea se numără şi
ţări având politici care vizează păstrarea în structura de învăţământ şi
absolvirea, dar care în mod clar nu dispun de date de bază pentru a
analiza impactul acestor politici;
l în majoritatea ţărilor, instituţiile de învăţământ superior trebuie să
prezinte informaţii cu privire la capacitatea de inserţie profesională
(de exemplu, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul propriilor

absolven ţi, modul în care instituţiile respective dezvolt ă
competenţele de care absolvenţii lor au nevoie pentru a-şi găsi un loc
de muncă) în scopul asigurării calităţii. Cu toate acestea, informaţiile
privind cariera urmată de absolvenţi sunt deocamdată rar utilizate
pentru a elabora politicile privind învăţământul superior;
l utilizarea asigurării calităţii pentru a promova obiective esenţiale
de politică precum un acces mai larg sau rate mai mari de păstrare în
structura de învăţământ şi de absolvire poate contribui la
monitorizarea progreselor făcute de studenţi şi la identificarea
modului în care instituţiile de învăţământ superior (de exemplu,
universităţile) folosesc aceste informaţii pentru a le integra într-un
ciclu de îmbunătăţire a calităţii.
Context
Raportul Modernizarea învăţământului superior în Europa:
acces, păstrarea în structura de învăţământ şi capacitatea de inserţie
profesională examinează politicile şi aspectele practice ale
experienţei studenţilor în privinţa învăţământului superior, în trei
etape: accesul, care presupune cunoaşterea ofertei privind
învăţământul superior, a cerinţelor pentru a fi admis şi a procedurii de
admitere; procesul de parcurgere a programei de studiu, inclusiv
sprijinul care poate fi acordat când apar probleme; tranziţia de la
învăţământul superior la piaţa muncii.
Agenda Comisiei privind modernizarea învăţământului superior
evidenţiază următoarele aspecte: parcursuri flexibile către
învăţământul superior; modul de asigurare a eficacităţii şi eficienţei
învăţământului superior şi transmiterea unor competenţe pe care
studenţii le pot utiliza pentru a intra cu uşurinţă pe piaţa muncii după
absolvire.
Eurydice
Misiunea reţelei Eurydice este de a înţelege şi a explica modul în
care sunt organizate şi funcţionează diferitele sisteme educaţionale
din Europa. Reţeaua furnizează descrieri ale sistemelor naţionale de
educaţie, studii comparative dedicate unor teme specifice, indicatori
şi statistici. Toate publicaţiile Eurydice sunt disponibile gratuit pe siteul internet al Eurydice sau în versiune tipărită, la cerere. Prin
activitatea sa, Eurydice urmăreşte să promoveze înţelegerea,
cooperarea, încrederea şi mobilitatea la nivel european şi
internaţional. Reţeaua este alcătuită din unităţi naţionale situate în
ţări europene şi este coordonată de Agenţia Executivă pentru
Educaţie, Audiovizual şi Cultură a UE.
Comisia Europeană - IP/14/592 22/05/2014

Grupurile politice: reprezentând opiniile diferite ale oamenilor la nivel european
Alegerile s-au încheiat. Mulţi dintre noii eurodeputaţi se reunesc
acum în cadrul grupurilor politice formate pe baza afinităţilor politice.
Grupurile politice beneficiază de avantaje, dar, pentru a fi
recunoscute, trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Grupurile
politice trebuie să fie formate oficial până la sfârşitul lunii iunie, înainte
de prima perioadă de sesiune a mandatului, care începe pe 1 iulie.
Un grup politic, pentru a fi recunoscut, trebuie să conţină cel puţin
25 de eurodeputaţi, provenind din cel puţin un sfert dintre statele
membre (în momentul de faţă şapte). Când este înfiinţat un grup
politic, preşedintele PE trebuie să fie informat în legătură cu numele,
compoziţia şi conducătorii acestuia.

Fiecare grup se ocupă de propria organizare internă, numind un
preşedinte sau mai mulţi şi un birou. Grupului i se oferă un secretariat.
Grupurile politice joacă în rol important în fixarea ordinii de zi a
Parlamentului, în alegerea preşedintelui acestuia, a vicepreşedinţilor, a preşedinţilor comisiilor şi a raportorilor şi în alocarea timpului
de vorbire în dezbateri.
Sunt deputaţi care nu aparţin nici unui grup politic, fiind cunoscuţi
ca neafiliaţi.
În mandatul trecut, la Parlament au existat şapte grupuri politice,
care au reprezentat peste 100 de partide diferite din cele 28 de state
membre.
PE, REF. : 20140528STO48635

La festivităţile din 6 iulie, prilejuite de
aniversarea a 70 de ani de la Debarcarea
aliaţilor în Normandia, sunt invitaţi să participe
mai mulţi lideri ai lumii. Şi-au confirmat
sosirea, între alţii, preşedintele SUA, Barack
Obama, regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a,
cancelarul Germaniei, Angela Merkel, şi
preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.
Guvernul de uniune naţională din
Palestina, prezentat în 2 iunie, nu va fi un
interlocutor pentru Israel, a declarat premierul
Benjamin Netanyahu. Potrivit acestuia "nu se
va face nici o negociere cu un guvern susţinut
de către Hamas", chiar dacă miniştrii nu sunt
afiliaţi politic.
A început oficial Campania electorală
pentru referendumul privind separarea
Scoţiei de Marea Britanie, programat pentru
18 septembrie. Dezbaterile se axează pe
impactul economic al independenţei.
Sondajele efectuate în luna mai arată, în
medie, 45% favorabili rămânerii Scoţiei în
Regatul Unit şi 35% pentru independenţă.
Şeful comisiei parlamentului sârb
pentru Kosovo, Milovan Drecun,
avertizează că Pristina interpretează legea
electorală din Kosovo într-un mod care este
inacceptabil, în scopul de a descuraja sârbii
kosovari să voteze în alegerile din 8 iunie.
Potrivit lui Drecun, misiunea OSCE în
Kosovo nu trebuie să explice semnificaţia
alegerilor, ci să creeze condiţiile pentru ca
votanţii sârbii să evite discriminarea,
deoarece albanezii doresc să reducă
semnificaţia acestor voturi.
Shimon Peres, preşedintele israelian şi
Mahmoud Abbas, preşedintele Teritoriilor
Palestiniene, se vor ruga împreună cu Papa
Francis la 8 iunie, a anunţat Vaticanul.
Oficialul de la Vatican a făcut această
ofertă fără precedent, o "rugăciune din inimă"
pentru întâlniri pace, în timpul unei vizite de
trei zile în Orientul Mijlociu. Atât Peres cât şi
Abbas au acceptate.
Creştin-democratul Manfred Weber
(Uniunea Creştin-Socială, CSU/Germania) a
devenit noul preşedinte al Grupului Popularilor
Europeni din Parlamentul European. El îi
succede lui Joseph Daul (UMP/Franţa).
Grupul S&D îşi va alege în data de 18 iunie
preşedintele pentru perioada 2014-2019.

l Rusia a preluat, pentru o lună, preşedinţia prin rotaţie a Consiliului de Securitate al ONU l Rusia şi China au ajuns la un acord de principiu pentru a crea o agenţie
comună de rating l După aproape 40 de ani pe tron, Regele Juan Carlos I al Spaniei a declarat că abdică. Prinţul moştenitor Felipe, va prelua tronul l Summit-ul G7 de la
Bruxelles, 4-5 iunie, se concentrează pe sprijinul administraţiei din Ucraina, relaţiile cu Rusia, economia şi securitatea energetică la nivel mondial l Alegerile parlamentare
din Republica Moldova se vor desfăşura la 30 noiembrie l Fostul şef al armatei a câştigat alegerile prezidenţiale din Egipt l Uniunea Europeană a anunţat că va prelungi
până la 1 iunie 2015 regimul de sancţiuni împotriva Siriei l Singurul prizonier american din Afganistan a fost eliberat, după aproape cinci ani, în schimbul a cinci deţinuţi
talibani de la Guantanamo l În 4 iunie s-au împlinit 25 de ani de la represiunea brutală a protestelor din Piaţa Tiananmen l Coreea de Sud a început procesul pentru
vânzarea de obligaţiuni de stabilizare a monedei, ce vor fi în dolari şi euro, cu maturitate la 30 şi 10 ani l În El Salvador a fost învestit noul preşedinte, marcând prima data
când o ţară central-americană a ales un fost membru al gherilei în această poziţie l
rioare ale atmosferei subţiri la
aproximativ 165 km, dar vrem
să mergem mai adânc, la 130
km, poate chiar mai jos", a
spus într-o declaraţie
managerul misiunii Venus
Express, Patrick Martin.
"Doar prin efectuarea unor
operaţiuni îndrăzneţe ca acestea poţi obţine perspective
noi, nu numai cu privire la regiuni, de obicei, inaccesibile
din atmosfera planetei, dar şi
la modul în care nava spaţială
şi componentele sale răspund
la un astfel de mediu ostil", a
adăugat Martin.
Este o manevră riscantă, dar în acest moment nu sunt
prea multe de pierdut. Nava va rămâne în curând fără
combustibilul necesar pentru a-şi menţine orbita eliptică.
În cazul în care supravieţuieşte plonjării programate în
această vară, Venus Express ar putea fi adusă înapoi până
la o orbită mai înaltă pentru a efectua mai multe observaţii,
cel puţin până când tot combustibilul este consumat.
Venus Express poartă şapte instrumente pentru un
studiu complet al ionosferei, atmosferei şi suprafeţei lui
Venus. A fost lansată pe 9 noiembrie 2005 de la
cosmodromul Baikonur din Kazahstan cu o rachetă Soyuz-

După opt ani în care a studiat a doua planetă, dinspre
Soare, din sistemul nostru solar, Venus Express Orbiter al
ESA a început să oprească programele ştiinţifice obişnuite, în aşteptarea "plonjării" în atmosfera venusiană, fierbinte şi foarte acidă, cândva în următoarele două luni. Văzând
o oportunitate pentru mai multe investigaţii, oamenii de
ştiinţă sunt în faza de planificare a unei misiuni probabil
sinucigaşe, în care vor încerca o manevră aerodinamică
experimentală, care va scădea cel mai jos punct de pe orbita navei spaţiale la 130 km deasupra suprafeţei planetei.
"Am realizat şi anterior zboruri scurte în straturile supe-
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Sfârşitul misiunii Venus Express

Fregat şi a ajuns la destinaţie în 11 aprilie 2006, unde a fost
plasată pe orbită eliptică polară de 24 de ore, la 66.000 km
deasupra polului sud venusian şi 250 km faţă de polul nord.
Pe parcursul acestor ani am aflat foarte mult despre
atmosfera şi suprafaţa planetei.
De exemplu, Venus Express a reperat fulgere în norii
din acid sulfuric ai planetei şi a stabilit că viteza vântului a
crescut, în mod inexplicabil, de la 300 km/h la 400 km/h
într-o perioadă de şase ani pământeşti.
Măsurători în infraroşu sugerează că Venus ar fi putut
avea un sistem de plăci tectonice în trecut, precum şi un
ocean de apă lichidă. Alte observaţii indică faptul că
planeta a fost, probabil, vulcanic activă acum 2.5 milioane
ani şi este posibil să fie în continuare.
"Venus Express ne-a învăţat cât de variabilă este
planeta pe toate scările de timp şi, în plus, ne-a dat indicii
cu privire la modul în care aceasta s-ar putea să se fi
schimbat de la formarea ei, în urmă cu 4.6 miliarde ani", a
declarat unul din oamenii de ştiinţă implicaţi în proiect,
Hakan Svedhem. "Aceste informaţii ne ajută să descifrăm
cum Pământul şi Venus s-au dezvoltat în mod dramatic
diferit, dar, de asemenea, am observat că există unele
asemănări fundamentale".
Pământul şi Venus sunt de aproximativ aceeaşi mărime şi s-au format aproximativ în acelaşi timp. Dar Venus
este o lume mult mai ostilă decât a noastră, cu temperaturi
de suprafaţă ce depăşesc 450 de grade Celsius şi o
atmosferă super-densă compusă din gaze toxice.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 2/4, situate în
Lunca Pomostului, modernizat pe
bază de proiect, centrală, termopane, podele, aer condiţionat. Preţ
28.500 €. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, etaj 1/4, situat
în Luncă, parcul de la Ateneu, cu
multiple îmbunătăţiri. Preţ 39.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3/4, fără
îmbunătăţiri, Calea Caransebeşului. Preţ 14.000 €. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 4500 mp teren pe malul
lacului de acumulare, front stradal
100 ml, situat în Crivaia. Preţ 20
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0741-039378.
Vând apartament 2 camere decomandat, parter înalt, îmbunătăţit,
2 boxe subsol, 20 mp, garaj, zona
Lunca veche, bloc de cărămidă cu 2
etaje. Preţ 32.000 €. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Reşiţa, calea Caransebeşului. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principală, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Preţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebeşului la stradă,
front stradal 33 ml, cu utilităţi apă şi
curent. Preţ 5 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând vilă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
heleşteu peşte suprafaţă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferenţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând teren 10.000 mp şi hală
2000 mp, situate în Reşiţa pe Bd.
Ti m i ş o a r e i . P r e ţ 8 0 0 . 0 0 0 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu comercial, situat în
Reşiţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.

Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată complet, apă curentă şi menajeră încălzită prin energie solară. Preţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez 4 000 mp spaţiu de
producţie şi 2000 mp spaţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet, decomandat, Reşiţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lună.Tel. 0741-039378,0745-114932
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.
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Diverse

Vând canapea extensibilă,
producţie germană, la 400 lei
negociabil şi bicicletă ergonomică la
50 lei. Tel. 0720-017892, 0770538010.
Vând în Reşiţa butelie cu 2
arzătoare pentru cort, 100 lei neg;
sandale şi pantofi din piele, cu toc, în
stare foarte bună, mărimea 35, 25
lei neg. Tel. 0761-601959. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă medicală de Fitness, 150 lei; biciclete de
femei şi bărbaţi mountain bike, 250
lei/buc; maşină electrică de cusut cu
dulap încorporat, în perfectă stare,
100 €; dulap dormitor cu uşi
culisante şi oglindă mare, 1000 lei;
birou metalic, 100 lei; scaun de
birou, 100 lei; mobilă sufragerie
culoare neagră, 800 lei; maşină de
cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de funcţionare, 250 lei;
pătuţ pentru copii tip leagăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsuţă de
sufragerie cu placă de marmură,
400 lei; saltele în perfectă stare,
diferite mărimi, 100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Caransebeş 2 biciclete
bărbaţi, 100 lei/buc; menghină de
150, 60 lei; bormaşină la 12 V, cu
încărcător, 110 lei; tarozi metric 10 20 cu pasul de 1.5; burghie diferite
mărimi; boiler electronic cu încălzire
rapidă; chei fixe diferite mărimi;
bomfaier; cric cu prelungitor lung şi
scurt pentru chei tubulare; chei de
reglat tacheţi; duroflex mic Bosch;
scripete cu funie, ridică până la 250
kg; triunghiuri reflectorizante de
maşină; claxoane maşină la 12 V;
cleşte de prins tablă cu nituri de la
1.5 la 5 mm; tv alb negru şi color în
stare bună; dună pentru 2 persoane; saltea de burete de 1 persoană,
80 lei; aragaz cu 3 ochiuri pentru
ieşit la iarbă; lampă de benzină. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bună, 300
lei; imprimantă şi scaner, 120 lei;
pereche ghete sport Reebok de
damă, mărimea 39, noi, 150 lei;
motor trifazic de 2.2 kW, 1800
rotaţii/minut, 250 lei; aragaz electric
la 220 V, 100 lei; discuri de tăiere
beton, sigilate, 200 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa dulap de haine
cu 2 uşi, format din 2 corpuri, 300 lei
neg; servantă de tv plus dulap de
haine mai mic, 200 lei neg; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; set de coarne
de cerb prinse pe o placă de lemn
sculptată rustic, 350 lei neg; cântar
cu greutăţi cu talere, până la 10 kg,
150 lei neg; aspirator profesional
care spală tapiţeria, o usucă, 400 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând în Gătaia un pat extensibil,
400 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
400 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; 3 scaune tapiţate, 75 lei;
congelator 5 sertare, 400 lei;
aragaz, 200 lei; cuptor electric, 200
lei; masă dormitor, 200 lei; masă
pentru tăiat porcul, 150 lei; 2 fotolii
plus măsuţă, 300 lei; cărucior de
butelie, 50 lei; paltoane de blană 4648, 200 lei; îmbrăcăminte nr. 48,
pantofi şi sandale nr. 37; preţuri neg.
Tel. 0747-832171. (RR)
Vând la Văliug 3 viţei, 2 masculi
şi o femelă, roşii în păr, Bălţata
românească, 1500 lei/buc neg. Tel.
0729-066326. (RR)

Vând în Reşiţa calculator cu
monitor lcd Acer de 19, 16x9; Play
Station 2, 70 lei; ceas mecanic Solo,
80 lei; tricou cu Steaua Bucureşti, 80
lei; tv color gri metalizat, diagonala
51, 150 lei; 2 buc DDR2 de 1 GB,
pentru laptop, 50 lei ambele. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând la Oraviţa fier beton,
corniere din fier, ţevi, cupru, laptop
cu procesor intel core 2 duo, piese
pentru scutere. Tel. 0726-839207.
Vând piscină de curte pentru
copii, 2.00x1.50x0.50 m, 100 lei. Tel.
0723-473647. (RR)
Vând la Sacu iapă, 2300 lei neg;
iapă pentru reformă, 800 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa tabletă Asusu 64
GB eMMC, camera 8 MP, 1000 lei.
Tel. 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate, cu tiraj natural şi tiraj
forţat, diferite modele, garanţie la
montaj, începând de la 400 lei/buc;
frigider congelator, 200 lei; aparat
auditiv Oticon, nou, nefolosit,
fabricat în Danemarca; colecţie de
timbre ştampilate, 200 bucăţi; tablou
de colecţie foarte vechi, pictură pe
sticlă, estimat la 300-350 ani vechime, semnătură originală verificată;
Prestigio MultiPad Android nouă, în
garanţie, 8 GB, GPS, 3 G, conectivitate Bluetooth, Wi-Fi, cartelă de telefon şi telefon, card memorie 8 GB,
toate dotările, 8 inch, husă, în cutie,
culoare albă, 800 lei; subwoofer 100
W, 10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd,
senzori, microfoane, boxe încorporate, profesional, aproape nou, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Prigor porc 95 kg, 10
lei/kg; purcei de 2 luni, 500 lei perechea; vacă Bălţata românească,
gestantă în 5 luni, 2500 lei; junincă
Bălţata românească de 1 an, 1500
lei. Tel. 0726-016758, 0762378703. (RR)
Vând la Caransebeş 2 vaci şi 2
juninci, 3500 lei. Tel. 0748-210278.
Vând la Vârciorova org ă
Yamaha, 150 € neg; moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)
Vând în Reşiţa masă pliantă din
lemn, 1.8 m lungime, 200 lei. Tel.
0355-805351. (RR)
Vând la Bocşa pui de găină rasa
Rhode Island şi Cochinchina pitic,
diferite vârste, 5-15 lei/buc. Tel.
0721-157588. (RR)
Vând în Bocşa 20 de familii de
albine, 40 lei rama; faguri de miere,
20 lei/kg. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Caransebeş presă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere pe 3
rame; pre ţuri neg. Tel. 0755940848. (RR)
Vând la Ezeriş viţel de 2 luni,
1300 lei neg. Tel. 0729-113724 (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă
şi baloţi de paie; şrot de floarea
soarelui; măcinătură pentru pui,
1.20 lei/kg; sorg şi ovăz; porci 80110 kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
petrean 150 kg, 1500 lei neg;
scroafă gestantă, 1200 lei neg.
Cumpăr 2 viţei până într-o lună, alb
cu roşu, ofer 1000 lei/buc. Tel. 0740770047. (RR)
Vând la Secu viţel de lapte 6
săptămâni, 1200 lei neg. Tel. 0760840474. (RR)
Vând la Jena junincă 2.5 ani,
gestantă în 8 luni, 1000 € neg. Tel.
0737-165548. (RR)

Vând la Jena iapă 9 ani, 5500 lei
neg. Tel. 0734-497124. (RR)
Vând în Reşiţa congelator Arctic
cu 5 sertare, 350 lei; 2 teracote pe 7
rânduri, 400 lei/buc; menghină de
covăcie cu picior, 150 lei fix; tv Samsung color, 150 lei. Cumpăr aragaz
cu 4 ochiuri, aprindere electrică, pe
gaz. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Plugova cal 7 ani şi iapă
7 ani, 4500 lei. Tel. 0731-552626 (rr)
Vând la Jamu Mare catâr de 5
ani, 2200 lei neg. Tel. 0732-933285.
Vând în Reşiţa mobilă compusă
din dulap cu 2 uşi plus vitrină cu
oglindă, dulăpior încăl ţ ăminte,
culoarea lemnului, 450 lei neg;
telescop nou, mărime mijlocie, 500
lei neg; masă bucătărie cu 4 scaune
pe schelet de inox mat cu suprafeţe
din lemn negru, 450 lei neg; tv color
Beko, argintiu, cu diagonala 53, 280
lei neg. Tel. 0355-409803. (RR)
Vând în Reşiţa haine şi încălţăminte din piele; veioză pentru birou,
10 lei; veioză pentru noptieră la
dormitor, 10 lei; pereche de cizme
piele culoare neagră, mărimea 38,
damă, 40 lei; suport inox pentru
perie şi hârtie igienică, 30 lei; covor
persan rotund, 50 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 550 lei;
baterie nouă din inox pentru chiuvetă, în cutie, 75 lei; serviciu din porţelan pentru condimente, 12 piese;
oglindă pentru baie, cu ramă albastră; aparate defecte pentru piese:
radio casetofon, aspirator, prăjitor
pâine; încărcătoare telefon, 5-10 lei/
buc; preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând în Re şi ţa acordeon
Weltmeister 60 başi, 5 registre,
negru, 300 lei; acordeon Farfisa,
120 başi, 8 registre, impecabil, 500
€. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând discuri de vinil cu muzică
străină, între 5 şi 25 lei bucata, trimit
lista pe e-mail. Scrie-mi la
extended.mix@gmail.com şi î ţi
trimit lista. Tel. 0741-770576.
Vând monitor lcd de 15" perfect
funcţional, Horizon, preţ 50 lei. Tel.
0741-770576.
Vând casetofon dublu deck
Pioneer, funcţionează perfect. Preţ
80 lei. Tel. 0741-770576.
Vând păuni adulţi şi pui de 1 an.
Tel. 0722-630097.
Vând la Forotic combinator
românesc cu lăţime de lucru de 4,2
m în stare foarte bună de funcţionare la preţul modic de 700 €. Tel.
0741-070030.
Vând la Forotic mie purtată de
împrăştiat îngrăşăminte chimice,
stare de lucru fb. la preţul de 950 lei.
Tel. 0741-070030.
Vând comodă servantă 1100/
1080/510, 5 poliţe reglabile. Tel.
0726-325283, 0771-206561.
Vând canapea o persoană,
bibliotecă, sufragerie, maşină uscat
rufe, cuier hol, bicicletă copii 1,5-6
ani, laptop Acer, orgă digitală pentru
calculator, 2 calculatoare, haine, 2
peruci păr natural (Austria) pentru
damă. Tel. 0355-802548, 0749486188.
Donez un pui de câine albnegru, 2 luni, pentru agrement sau
pază, unei familii sufletiste. Tel.
0255-527935.
Vând 2 fotolii piele neagră şi 2
fotolii scoică culoare bej cu modele.
Tel. 0721-155683.
Vând 2 uşi duble (băi,
balcoane), 3 geamuri mari făcute la
comandă, lăcuite, cu sticlă, cu
clanţe (fără tocuri) 200 lei toate. Tel.
0721-155683.
Vând în Bocşa 20 de familii de
albine, 40 lei rama. Tel. 0755042152. (RR)
Vând la Oraviţa Nokia E61i, 200
lei neg; placă memorie laptop 1 GB
RAM, 50 lei neg. Tel. 0735-743438,
0786-844776. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc marele alb, 160 kg, 10 lei/kg neg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, model sport,
2 uşi şi haion, servo total, ABS, ESP,
4 airbaguri, climă nou schimbată,
distribuţie pe lanţ, încălzire scaune,
consum foarte mic, înmatriculat în
România, acte la zi, proprietar, stare
foarte bună, 2100 €; catalizator
pentru Opel Astra sau Vw, 200 lei;
ventilatoare pt. radiator apă pentru
Opel şi Polo, 150 lei/buc; butuci roţi
spate cu rulmenţi, fără ABS, pentru
Opel Kadett sau Astra model 199294. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automată de viteze,
argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
1700 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2000, preţuri foarte
avantajoase; jante aluminiu 14, 15,
16 ţoli, 150 lei/set; jante tablă pe 13
şi 14, 50 lei/buc; cauciucuri de iarnă
şi vară, diferite dimensiuni, 50
lei/buc. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circulaţie, 3500 €. Tel.
0742-992363, 0255-556239. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E, 46 CP, 23.000 km
rulaţi, acte la zi, de garaj, 1400 €
neg; motocicleta Honda CM400T
chopper, 43.000 km, neînmatriculată, 1000 €; 4 roţi complete de
Ford Vw Polo, pe 13, 500 lei; roată
de rezervă completă pentru
Mercedes Vito, 200 lei; portbagaje
auto pentru biciclete, 70 lei/buc;
jante tablă pe 13 ţoli, de Nissan
Primera, Opel Corsa, Citroën, 150
lei/set; jante tablă pentru Mercedes
A180, 50 lei/buc; plăcuţe de frână
de faţă noi marca Ferodo, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8 şi
2.0 l, BMW seria 5, Volkswagen
Touareg an 2000, 150 lei/set;
cauciucuri moto, 50 lei/buc; cască
moto nouă Probiker, 200 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa 4 jante tablă de
Ford Focus, 195x65x15, 250 lei
neg; 4 cauciucuri 195x65x15 M+S,
250 lei neg; 4 cauciucuri de vară
155x65x14, 250 lei neg; Opel Agila,
an 2004, 85.000 km, 1000 cmc,
2100 € neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând la Turnu Ruieni casă,
grădină, curent trifazic, cazan ţuică,
moară, 60.000 €. Tel. 0748-210278.
Vând la Vârciorova Dacia 1310,
300 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
100 lei neg; 2 electromotoare mici
pentru Dacia 1310, 150 lei neg;
telescoape spate de Dacia, 150 lei
neg; planetare Dacia 1310, 150 lei
neg; braţ Dacia faţă, 2 bucăţi, 100
lei; cauciucuri cu jante pentru Dacia,
100 lei neg. Tel. 0725-088890. (RR)
Cumpăr în Reşiţa tractor U650
în stare de funcţionare. Vând în
Reşiţa Vw Golf 1.6 diesel, înmatriculat, taxe la zi, 700 €; semiremorcă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 800 €; Dacia Solenza,
an 2004, 70.000 km parcurşi,
maşină de garaj, 1800 €; tractor
U650, 2200 €; preţuri neg. Tel. 0757311013. (RR)
Cumpăr în Reşiţa autovehicule
avariate sau neînmatriculate, pentru
dezmembrări sau fier vechi. Tel.
0741-631795. (RR)

Anunturi
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Vând la Sacu maşină Toyota
RAV4, motor 2 l, 5 trepte, an 1998,
2400 € neg; motor de 1900 cmc
turbo pentru Skoda Fabia sau Vw,
800 €. Tel. 0355-882279, 0722998496. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzină, an 2000, motor de
1.4, acte la zi, 2200 € neg; piese
pentru presă de balotat pe sârmă
românească; ma şin ă electrică
pentru despoiat porumb, 150 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)
Vând în Reşiţa scuter Honda
Vision, 49 cmc, înscris, 300 €; 4
jante tablă pentru Volkswagen Golf,
200 lei; portbagaj auto pentru Dacia
şi Golf, 50 lei; roată completă de
spate pentru scuter Yamaha, 150
lei. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Oraviţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 850 €
neg; maşină de împrăştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
2700 € neg; 2 cauciucuri cu jante
12.4x24, 250 € neg; cauciucuri
balonate 480x65 R28, 360x70 R24,
300 lei/buc neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Bocşa tractor U650,
3300 € neg; remorcă RM2 în stare
de funcţionare, 1100 € neg; punte
de TV, 900 lei; planetare scurte de
tractor U650, 800 lei. Tel. 0748837386. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
BMW de 650 cmc, culoare gri, an
1997, 2000 €. Tel. 0746-323212. (rr)
Vând garaj, în Govândari, str.
Făgăraşului, intabulat, autorizaţie
pe construcţie, proprietar pe teren,
8900 €. Tel. 0728-813340.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, break,
an 2005, înmatriculat, schimbat
distribuţie şi kit ambreiaj. ABS, ESP,
air-bag, climatronic, 5700 €. Tel.
0740-520382.
Vând Vw Transporter 1,6 turbo
diesel, 1600 cmc, cutie 5+1 şi
Dacia 1310 break 2000 carburaţie,
unic proprietar. Tel. 0766-359133.
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,

Anunturi
,

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajăm electromecanic pentru
utilaje de bucătărie şi spălătorie.
Pachet salarial motivant. Necesar
experienţă şi referinţe. Tel. 0724200028, e-mail: titanresita@
yahoo.com
Caut îngrijitoare permanent
pentru bolnav cu handicap
neurofizic. Ofer 700 lei, masă,
cazare şi carte de muncă dacă este
cazul. Tel. 0740-619914.
Îngrijesc, în Reşiţa, copii sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Instalez antene satelit fără
contract, garanţie 24 luni, 500 lei.
Tel. 0726-016758, 0762-378703 (rr)
Caut loc de muncă în Reşiţa în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0355-415185, 0786483218, 0747-468797. (RR)
Caut bărbat sau femeie pentru
ajutor la gospodărie la sat, în judeţ.
Ofer cazare, mas ă şi salariu
negociabil. Tel. 0255-261119, 0786766216.
Transfer casete video VHS pe
DVD. 25 lei/caseta. Tel. 0741770576.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Bărbat, 40 de ani, studii
superioare, curat, discret şi cu multă
experienţă, fac masaj de relaxare,
erotic şi yoni la domiciliu clientelor.
Tel 0770-492269 sau id de mess
eroticmasaj30.
Instalator profesionist, montez
centrale termice, cabine dus,
apometre, robinete, chiuvete,
coloane apă rece şi caldă, instalaţii
pe cupru şi henco. Tel. 0728813340.
Electrician, schimb şi montez tablouri electrice, siguranţe automate,
prize, întrerupătoare, doze, corpuri
iluminat etc. Tel. 0740-520382.
Tund câini: tuns, spălat coafat,
tăiat unghii. Tel. 0786-112763.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Bonă, caut îngrijire copil. Tel.
0355-411071.
Montez mobilă bucătărie,
sufragerie şi dormitoare, la preţuri
accesibile. Tel. 0758-520890.
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Matrimoniale
Bărbat drăguţ, serviciu, doresc
să cunosc o femeie fără copii,
maxim 40 ani, pentru prieteniecăsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0725-436050.

de aniversări felicitări

Anunţ angajare

la preţuri rezonabile

S.C. NICO EXPERT angajează contabil.
Cerinţe:
- studii de specialitate
- experienţă şi cunoştinţe în SAGA.

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.
Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Un abonament costă:

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

Bărbat singur doresc cunoştinţă
pentru căsătorie cu o doamnă cu
vârsta maximă 40 ani. Rog seriozitate şi sms. Tel. 0730-766388.
Doamnă 50 ani, doresc să
cunosc un domn pentru căsătorie,
45-51 ani (atenţie, până la 51 ani)
nefumător şi antialcoolic. Rog
seriozitate. Tel. 0741-528025.
Domn 42 ani, divorţat, fără
obligaţii, doresc relaţie prietenie sau
căsătorie cu doamnă maxim 43 ani,
poate avea şi un copil. Tel. 0747645680.
Domn 64 ani, 1,78/78, fără vicii,
fără obligaţii, doresc să cunosc
doamnă cu aceeaşi calităţi cu ale
mele, de la ţară sau oraş, să
locuiască cu mine în Reşiţa. Tel.
0748-596307.
B ărbat 50 ani, 1,75, fără
obligaţii, caut doamnă maxim 52 ani
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Tel. 0725-348218.
Tânăr 38 ani doresc cunoştinţă
cu o doamnă pentru o relaţie lejeră.
Tel. 0731-585539.
Pensionar 70 de ani, caut
pensionară 55-60 ani să locuiască
la mine în Re şi ţa şi donez
apartament dacă se comportă bine.
Tel. 0756-334605, 0355-420190.
Bărbat singur, fără copii, doresc
cunoştinţă cu o femeie pentru a ne
alunga singurătatea. Tel. 0730766388.

Tel. 0740-052842.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.06.2014
REŞIŢA: amanetar: 1; bucătar: 2; electrician pentru utilizarea
energiei electrice: 1; lucrător gestionar: 1; macaragiu: 1; vânzător: 2;
ANINA: administrator: 1;
BOCŞA: lucrător comercial: 2;
BĂILE HERCULANE: bucătar: 12; cameristă hotel: 1; director de
hotel: 1; fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă
presiune: 1; îngrijitor clădiri: 1; lucrător bucătărie (spălător vase mari):
1; lucrător comercial: 1; muncitor în activitatea de gospodărire a
şpanului: 1; ospătar (chelner): 11; paznic: 1; recepţioner de hotel: 6;
salvamar: 1;
CARANSEBEŞ: oficiant poştă telegrame: 1;
ORAVIŢA: lucrător comercial: 3; zidar răsar-tencuitor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 54

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
PRISMA | 5 - 11 Iunie 2014 |
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Doctorul Gheorghe Jurj ”Dacă nu ar exista, homeopatia ar trebui inventată”
Reşiţa în perioada 1984 - 1986 şi în acelaşi perioadă
lucrează la un cabinet de acupunctură.
În perioada 1986-1991 activează ca medic generalist la
ACH Poiana Mărului. Apoi devine director al Centrului de
Medicină Integrală la Maşloc.
În anul 1994 înfiinţează primul său cabinet particular de
homeopatie care se găseşte în Timişoara pe care îl deţine
şi în prezent.
A obţinut numeroase titluri care îi certifică activitatea:
Titlul Master of Art, MA în acupunctură oferit de Asociaţia
de acupunctură britanică, Doctor of Science în Medicina
Alternativă - Open University Colombo, conferit la
Congresul mondial de Medicină Alternativă, Malaga în
1988. Lector al cursurilor Societăţii Române de
Homeopatie, dar şi lector al Centrului de Perfecţionare a
cadrelor din Ministerului Sănătăţii.
A scris numeroase articole în reviste de sănătate şi are
peste 40 de articole de specialitate publicate în limba
română în Revista Română de Homeopatie.
Renumitul medic a scris în alte limbi în jurnale
internaţionale şi are numeroase participări cu lucrări la
congrese naţionale şi internaţionale.
Ce este de fapt homeopatia?
Homeopatia este o ramură a medicinii alternative care
se ocupă cu tratamentul bolilor prin stimularea capacităţii
de vindecare a organismului precum şi cu prevenirea
apariţiei afecţiunilor la cei predispuşi. Această ramură
abordează omul ca întreg, încercând să trateze ţinând cont
de acest întreg şi de evoluţia sa dinamică. Vindecarea este
concepută în homeopatie ca o restaurare rapidă, blândă şi
permanentă a sănătăţii prin anihilarea bolii în toată
extinderea sa. În prezent homeopatia are o largă
răspândire pe plan mondial şi este practicată legal,
organizat şi în mod oficial de către medici cu drept de
practică, în 17 ţări şi în mod curent în peste 80 de ţări, iar în
România este recunoscută de Ministerul Sănătăţii.
Cum argumentează doctorul Gheorghe Jurj importanţa
homeopatiei în tratarea bolilor?
Un argument pentru homeopatie este faptul că
medicaţia alopatică este toxică, cu multe contraindicaţii şi
reacţii adverse, iar mulţi pacienţi sunt reticenţi la ea,
datorită multitudinii de reacţii toxice şi adverse ce apar la
folosirea medicamentelor chimice în doze mari. „Sunt fie
efecte toxice inerente ce duc la disfuncţii organice, fie
reacţii de sensibilizare ce duc la alergii şi care, uneori fac
imposibilă utilizarea unor medicamente”. Homeopatia ţine

Pentru prima dată, homeopatia românească vine spre
pacienţii săi printr-un turneu naţional de conferinţe susţinut
de Preşedintele Onorific al Asociaţiei Române de
Homeopatie Clinică. Pornind de la această idee de a ajuta
oamenii să cunoască importanţa homeopatiei în tratarea
afecţiunilor, binecunoscutul medic reşiţean, actualmente
stabilit la Timişoara, Gheorghe Jurj, a susţinut în oraşul din
care a plecat, o conferinţă cu tema: „Homeopatia în
medicina familiei”.
După părerea doctorului Jurj: ”Dacă nu ar exista,
homeopatia ar trebui inventată”, pentru că ea răspunde
unor probleme reale ale medicinii, atât din partea
pacienţilor cât şi din partea medicilor şi poate chiar a
sistemului medical, care ar putea fi mai accesibil, mai ieftin,
mai eficace şi mai uman”.
Activitatea medicului homeopat a fost şi este una
fructuoasă cu implicare desăvârşită în ceea ce numeşte
„disciplină medicală onorabilă”.
După terminarea Facultăţii de medicină din Timişoara,
în anul 1984, face stagiatura la Spitalul Judeţean din

seama de toate acestea şi încearcă să reducă efectele
adverse. Nevoia unei alternative care să folosească
substanţe non-toxice, eventual diminuate, este clară,
pacienţii doresc mijloace eficace dar blânde de terapie şi
homeopatia le-o poate oferi”.
„Pe de altă parte, alopatia este cantonată ferm în
domeniul tratării entităţilor nosologice bine definite (a
bolilor), dar complexitatea reacţiilor umane la boală este
foarte mare, ceea ce face ca boala să nu se prezinte ca o
realitate abstractă ci în concreteţea ei la fiecare pacient; în
fapt, avem de a face cu bolnavi care prezintă boli mai mult
sau mai puţin definite. Homeopatia ia în seamă nu doar
simptomele bolii, ci toate simptomele şi caracteristicile
individului bolnav, fiind astfel o doctrină holistică,
integrativă, răspunzând nevoii de completitudine a
pacienţilor şi medicilor. Există o mulţime de condiţii de
graniţă, prost definite nosologic (ca boli), în care deşi
suferinţa este reală, perspectiva strict nosologică a
alopatiei nu le face faţă. De asemenea există perturbări ale
sistemului imun sau ale homeostaziei organismului care
necesită o echilibrare a acestuia şi nu doar o acţiune strict
simptomatică; acestea sunt domeniul predilect al
homeopatiei”.
În prezent pacienţii au devenit din ce în ce mai
conştienţi de riscurile tratamentelor chimice cu doze mari
şi doresc o alternativă mai puţin nocivă şi mai naturală.
Tratamentele cu antibiotice, corticoizi sau antidepresive
fac parte din metodele de tratament ale multor pacienţi şi
mulţi dintre aceştia au conştientizează că doresc să le
evite şi să recurgă la o medicină alternativă eficace şi
blândă. (sursa: www.drjurj.ro). Doctorul Jurj sfătuieşte însă
ca pentru a aprecia mai bine efectele tratamentului
homeopatic, oamenii să înveţe să se observe. Nu doar
faptul că boala trece are importanţă (deşi acesta este
punctul esenţial, bineînţeles) ci şi ce se modifică în
comportamentul sau viaţa dumneavoastră în toate
aspectele”.
Observarea amănuntelor vizavi de reacţia la tratament
sunt foarte importante ca medicul să înţeleagă toate
aspectele evoluţiei stării de sănătate sau a reacţiilor
adverse. Comunicarea medic pacient este esenţială
pentru a ajunge la o atitudine terapeutică specifică, adică
aceea de a prescrie remediul homeopatic eficient.
Homeopatia este un domeniu complex care trebuie
studiat şi înţeles de fiecare în parte iar argumentele pro şi
contra se pot analiza individual.
Elena Franţ

Voluntariat pentru o Dunăre mai curată
Grupul Ecologic de
Colaborare Nera, organiza ţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit
( d e t a l i i
p e
www.gecnera.ro,
https://www.facebook.co
m/GECNERA), a
monitorizat în data de 31
mai 2014 activit ă ţile
antropice cu impact negativ asupra mediului pe un traseu situat de-a
lungul Dunării din interiorul Parcului Natural Porţile de Fier.
Monitorizarea s-a făcut de către voluntari ai GEC Nera, din
România şi Serbia, în cadrul implementarii proiectului Watchdog şi
advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale care
agresează mediul din sudul Banatului.
Cele mai importante concluzii ale rapoartelor de monitorizare
întocmite de către voluntari sunt următoarele:
l Conform discuţiilor avute cu cetăţenii din comunele riverane
Dunării şi cu reprezentanţii primăriilor, cantitatea de peşte, în special
de sturioni, este în continuă scădere în amonte de barajul de la Porţile
de Fier datorită faptului că, încă de la construcţia sa, barajul nu a fost
prevăzut cu instalaţii pentru tranzitul faunei piscicole. Acest fapt are un
impact economic negativ asupra comunităţilor locale şi este în
contradicţie cu Directiva Cadru Apă a UE şi cu Strategia UE 2009 2014 de dezvoltare a regiunii Dunării.
l Pe teritoriul comunelor Berzasca şi Şviniţa au fost realizate
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construcţii prin ocuparea albiei minore a Dunării, în prelungirea
propietăţilor de pe mal a unor riverani. Activităţile sunt în contradicţie cu
Legea Apelor.
l Între localităţile Moldova Veche şi Coronini, pe teritoriului oraşului
Moldova Nouă, există un depozit neprotejat de deşeuri miniere cu
structură prăfoasă pe o suprafaţă de cca. 150 ha. Deşeurile provin de la
fosta exploatare de minereu de cupru a SC MOLDOMIN Moldova
Nouă. Localnicii din Clisura de Sus a Dunării şi voluntarii din Serbia au
confirmat că poluările cu praf de deşeuri miniere antrenate de vânt se
produc frecvent pe ambele maluri ale Dunării şi afectează localităţile,
terenurile agricole şi apele de suprafaţă din vecinătatea Dunării.
Conform informaţiilor furnizate de Primăria din Veliko Gradište, zincul
din aceste deşeuri este agentul poluant cel mai periculos şi este cauza
unei creşteri cu 60 %, în ultimii 8 ani, a cazurilor de cancer de ficat şi
colon pe teritoriul comunei Veliko Gradişte.
l Pe teritoriul comunei Socol, în aria specială de conservare Balta
Nera - Dunăre şi în golful de la Baziaş situat la intrarea în Romînia a
Dunării, există depuse cantităţi mari de ambalaje din plastic care au un
impact negativ asupra biodiversităţii şi peisajului din zonă. Pe teritoriul
comunei Pojejena, în aria specială de conservare Divici - Pojejena,
există abandonate deşeuri de materiale de construcţii.
l Cea mai mare parte a pescarilor întâlniţi pe malul Dunării de pe
teritoriul comunelor Socol, Pojejena şi Coronini practicau pescuit «
sportiv » cu 10 undiţe. - Pe traseul monitorizat nu există preocupări de
protejare, promovare şi introducere în circuitul turistic a patrimoniului
natural local. Mai multe detalii privind activitatea de monitorizare a
Dunării din 31 mai a.c pot fi găsite pe pagina noastră de Facebook.
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Timişoara
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Odată cu Ziua Internaţională a
Mediului, 5 iunie, este şi Ziua
Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa. Ziua Parcului a fost
instituită şi organizată pentru
prima dată în 2013 în cadrul unui
proiect implementat de către GEC
Nera.
Sperăm ca evenimentul să fie
marcat în acest an de către
Administraţia Parcului cel puţin la
acelaşi nivel la care evenimentul a
fost sărbătorit anul trecut
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