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Imobiliare
Vând teren la Văliug, zona
Crivaia, 5700 mp împădurit, trasă
linie electrică. Terenul este la drum.
Tel. 0744-813864.
Vând 2856 mp grădină în Bocşa
II, limitrofă cu intravilanul, intabulată, pretabilă la orice fel de construcţii, utilităţi în apropiere, 1 €/mp
negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând grădină pe Bârzăviţa IMR,
1000 mp. Tel. 0355-407466.
Închiriez garsonieră mobilată.
Preţ 60 €/lună. Tel. 0728-568448.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac şi staţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, hol,
încălzire centrală, grădină cu pomi
fructiferi şi vie, 33.000 € neg; în
Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din
cărămidă arsă cu 2 camere, 2
garaje, baie, bucătărie, grădină cu
pomi, 25.000 € neg. Tel. 0737274332. (RR)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Tineretului, garsonieră mobilată,
gresie, faianţă, termopan, 12.000 €.
Tel. 0740-099663. (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, 30.000
€. Tel. 0756-198913, 0255-222550.
Vând trenuri la ieşirea din Reşiţa
spre Oraviţa, cu posibilităţi de
construcţii, 4 €/mp neg. Tel. 0727245233, 0770-307812. (RR)
Vând în Oţelu Roşu, pe str.
Rozelor, apartament 2 camere, 2
holuri, teras ă închisă, gresie,
parchet, centrală, scara blocului a
fost recent renovată, bloc din
cărămidă, 20.500 € neg. Tel. 0736382220. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Cumpăr în Reşiţa un apartament 2 camere, confort 1, cu sau
fără îmbunătăţiri, exclus parter sau
etaj 4, preferabil în Lunca Bârzavei,
ofer preţul pieţei. Tel. 0728-813340.
Vând la Mâtnicu Mare casă
compusă din mai multe camere,
bună pentru locuit, din cărămidă
arsă, cu livadă de pomi, 20.000 €.
Tel. 0762-188929. (RR)

Preţ 1,5 lei
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Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Luncă, în
spatele Facultăţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721749143, 0744-392317.
Vând în Reşiţa o casă situată în
Muncitoresc, în curte 2 familii,
compusă din 3 camere, hol, baie,
gresie, faianţă, pusă la punct,
proprietar unic, bucătărie de vară,
curte mică, 20.000 €. Tel. 0724005604. (RR)
Vând la Cuptoare o casă
compusă din 2 camere, bucătărie,
baie, 2 coridoare, anexă în curte,
grădină 1000 mp, apă trasă, 35.000
€ neg. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Aleea Daliilor,
lângă Piaţa Nord, apartament 3
camere, centrală, termopan, 23.000
€. Tel. 0769-156800. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, fără îmbunătăţiri, 28.000 €.
Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Bodo, Timiş, casă veche
nelocuibilă cu 5000 mp grădină, la
şosea principală, 12.000 € neg; tot
în Bodo, vând casă renovată cu 3
camere, bucătărie, baie, 450 mp
grădină, 30.000 € neg. Tel. 0723970540. (RR)
Vând la Sacu pământ, 84 de ari,
1200 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând în Reşiţa apartament la
casă pe str. Ceretului, 16.000 € neg;
casă zona Muncitoresc, str.
Feroviarului nr. 1, 28.000 € neg;
vând sau schimb cu apartament 3
camere în Reşiţa o casă la ţară. Tel.
0726-671324. (RR)
Vând în Coştei la nr. 326 casă 5
camere, din cărămidă, apă curentă,
fără gaz, grădină 1500 mp, 45.000 €
neg. Tel. 0721-387706, 0725396568. (RR)
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PUBLICITATE
Vând casă la Apadia, 5500 €.
Tel. 0743-231762, 0741-915950 (rr)
Vând la Ciclova Română casă
compusă din 3 camere, pivniţă,
fântână în curte, posibilitate de
extindere, curte mare, grajd, cocină,
grădină, 15.000 €. Tel. 0779638151. (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
închise, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, ferită de
inundaţii, locuibilă imediat, 15.000
€. Tel. 0731-306659, 0721-157588.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, 78 mp, etajul
2/10, 3 camere, bucătărie, baie, cămară de alimente, debara, parchet
în camere, separaţie coloană apă şi
gaz, lift funcţional, vecini liniştiţi,
scară curată, situat pe bulevardul
Republicii 21. Preţ 31.000 €. Tel.
0767-654001.
Proprietar vând apartament în
vilă, renovat lux, 3 camere, 74 mp, 2
balcoane, zona centrală. Tel. 0744596495.
Vând/schimb casă Boc şa
Montană, 3 camere, bucătărie, baie,
coridor, debara, terasă, gresie, faianţă, podele laminate, termopane,
centrală termică, anexe, curte,
grădină, pomi fructiferi, vie, acces
auto. Schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0749-319691, 0771449583.
Vând apartament 2 camere,
confort 2, îmbunătăţit, et. 3/4, Aleea
Nuferilor în spatele Protecţiei
Copilului, complet mobilat sau nu.
Preţ negociabil. Tel. 0355-808073.
Proprietar vând apartament 2
camere etaj 2/4, centrală, termopane, faianţă, podele, izolaţie, uşă
metalică, balcon închis, 17.200 €.
Tel. 0728-813340.
Vând casă 4 camere, hol, 2 băi,
bucătărie, curte, pivniţă, gaz, apă,
curent, necesită îmbunătă ţiri.
36.900 € neg. Tel. 0740-520382.

“Balaurul din Transilvania” / “Transylvania Dragon”
a f@cut slackline extrem la Re}i]a, pe turnurile gemene din Mociur
Cel mai palpitant film documentar al anului, regizat de
bănăţeanul Sabin Dorohoi, îl are protagonist pe cunoscutul
slackliner FlaviuCernescu, omul care a uimit o lume întreagă
cu spiritual său de aventură şi curajul dus la extrem. Transylvania Dragon va face o sesiune de slackline nemaivăzut în
România, între cele două turnuri gemene din Mociur, o
aventură extremă care îi va ţine pe reşiţeni cu sufletul la gură.

Ne-am întrebat uneori cât de nebun trebuie să fii ca să îţi
depăşeşti în fiecare zi limitele. Să mergi pe coardă sute de
metri, dedesubtul tău un hău ameţitor, să păşeşti desculţ pe
un material îngust de doi centimetri şi să nu ai pic de frică. Sau
să te învârţi, pe monociclu, pe cele mai înalte turnuri industriale, să faci spectacol la înălţime, ca şi cum ai fi stăpânul lumii.
Spiderman e ficţiune. Bănăţeanul Flaviu Cernescu e
realitate. Un ”nebun” despre care a aflat lumea întreagă că nu
are limite. Că practică slackline, unul dintre cele mai spectaculoase sporturi extreme din lume, şi că se dă cu monociclul
pe cele mai înalte culmi.
Transylvania Dragon sau Balaurul din Transilvania, care
este noua titulatură a curajosului bănăţean Flaviu Cernescu,
şi-a propus să cucerească Reşiţa şi reşiţenii cu o demonstraţie de slackline extrem. Evenimentul a avut loc duminică, 12
octombrie, la ora 15,00, în zona UCMR, mai exact aproape de
Muzeul Locomotivelor. Flaviu s-a plimbat pe coardă între
turnurile gemene din Mociur. Ca orice poveste de succes,
plimbarea la înălţime a lui Flaviu Cernescu are un scop precis.
E nici mai mult nici mai puţin decât o invitaţie să descoperim
Transilvania şi Banatul, aşa cum nu le-am mai văzut, din alt
unghi, într-un viitor documentar turistic cu sporturi extreme
regizat de Sabin Dorohoi, în care ”extremul” Flaviu Cernescu
are rolul principal.
Programatorul IT Flaviu Cernescu, unul dintre cei mai
curajoşi bănăţeni pasionaţi de sporturi extreme, va merge pe
coardă deasupra unor edificii reprezentative din Transilvania
şi Banat. Pentru ca reţeta aventurii să fie completă, cea mai
mare parte a drumului va fi făcută pe un monociclu! În drumul
său artistul acrobat se va întâlni cu oameni interesanţi,
descoperind istoria şi tradiţiile locurilor.

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Viitorul documentar este filmat între 10 şi 26 octombrie, iar
echipa va parcurge practic întreg Banatul şi Transilvania, filmând o parte din cele mai renumite obiective turistice. Primul
reper extrem al filmului a fost la Timişoara, unde Flaviu Cernescu a păşit pe o coardă în Piaţa Victoriei, între acoperişurile
Hotelului Timişoara şi Teatrului Naţional. Cum filmul
presupune acrobaţii spectaculoase la înălţimi ameţitoare în
multe locuri publice ale marilor oraşe din Transilvania şi Banat
(deocamdată este perioada în care echipa solicită aprobările
autorităţilor pentru acest demers inedit şi încă nu putem
publica oficial exact toate locaţiile unde se va filma), cu
siguranţă vor fi mulţi oameni curioşi să asiste la “eveniment”.
Filmul este produs de Western Transylvania Studios, cea
mai tânără casă de producţie din vestul ţării şi va fi regizat de
Sabin Dorohoi, bănăţean la origine, realizatorul celebrelor
videoclipuri “Happy” din Reşiţa, Caransebeş, Bocşa,
Herculane şi Anina. Sabin Dorohoi este laureat al peste 35 de
nominalizări şi premii internaţionale. Din cele treisprezece
filme de scurtmetraj realizate, ultimele cinci (“Ghela” , “Visând
la Galapagos” , “Clopotul”, “Fata din Transilvania” şi “Calea
Dunării”) i-au adus cele mai multe distincţii internaţionale la
festivaluri precum: Palm Springs, Reykjavic, Geneva,
Chicago, TIFF, Roma, Regensburg, Sardenia şi Festivalul de
film Est European din Hollywood.
Mai multe detalii despre proiectul acestui film inedit de promovare a României, precum şi câteva filmuleţe foarte scurte
de anunţare a viitorului documentar, se pot găsi pe site-ul
oficial: www.transylvaniadragon.com. Pentru toţi cei care vor
să încurajeze echipa în acest demers pozitiv, optimist şi fără
precedent, îi rugăm să susţină realizatorii cu un like şi un
share la www.facebook.com/transylvaniadragonmovie
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa acordă ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure cu
domiciliul/reşedinţa în municipiul Reşiţa, racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
(cu distribuţie pe orizontală sau verticală) şi prepararea apei calde menajere - SC CET 2010 Reşiţa SRL, în
insolvenţă, care au avut consum de apă caldă şi/sau energie termică în primele 5 luni ale anului 2014 şi care
nu au depus cererile şi actele necesare până în 05.09.2014 pentru a beneficia de ajutoare de urgenţă de la
bugetul de stat, conform HCL 273/30.09.2014.
Toţi cei aflaţi în această situaţie trebuie să realizeze un dosar care să cuprindă următoarele documente:
l cerere din partea proprietarului sau titularului contractului de închiriere sau a succesorului în drepturi al
acestora;
l actul de proprietate sau contractul de închiriere al imobilului;
l acte doveditoare din care să rezulte calitatea de succesor în drepturi, unde este cazul;
l adeverinţă de la Asociaţia de locatari/proprietari din care să rezulte că titularul nu are debite la consumul
de energie termică şi/sau apă caldă menajeră;
l adeverinţă de la Serviciul Impozite şi Taxe privind situaţia fiscală a imobilului pentru titular şi membrii
familiei acestuia;
l adeverinţă de la SC CET 2010 Reşiţa SRL, în insolvenţă, (sediul de pe Bd. Revoluţiei din Decembrie nr.
1, lângă Enel) din care să rezulte că nu are debite pentru energia termică şi/sau apa caldă menajeră
furnizate.
Dosarul va fi depus la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (strada Libertăţii nr. 18-22, fosta poştă veche).
Programul de lucru este de luni până joi, între orele 08:00-16:00, şi vineri, în intervalul orar 08:00-13:30.

Încă un reşiţean în
Academia României
Cunoscutul critic literar Mircea
Martin, profesor al Universităţii din
Bucure şti, este începând cu
această lună membru corespondent al Academiei. Reputatul om
de cultură este al doilea academician care s-a născut să s-a format
în oraşul de pe Bârzava, după
matematicianul Ciprian Foiaş. Să
fie într-un ceas bun!
(A.G.)
Mircea Martin a absolvit în 1962
Facultatea de Litere a Universităţii
din Bucureşti, în cadrul căreia a
funcţionat apoi ca asistent, iar din
1967 până în 1990, ca lector. Din
1990 până în prezent, profesor, şef al
Catedrei de Teoria Literaturii.
Doctoratul în 1980 cu o teză despre
George Călinescu.
Este preşedintele Asociaţiei de
Literatură Generală şi Comparată.

Începând din data de 15 octombrie 2014 va fi furnizată energia termică la următoarele unităţi de
învăţământ: Grădiniţa cu progam prelungit Floarea Soarelui (Al. Breazova), Grădiniţa cu progam normal
Pinocchio (Al. Daliilor), Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială nr. 9, Şcoală Gimnazială nr. 12, Colegiul
Tehnic Reşiţa, Liceul Teoretic Traian Vuia, Colegiul Economic al Banatului Montan.
Până la sfârşitul acestei săptămâni vor fi finalizate lucrările de individualizare a surselor de încălzire şi la
celelalte unităţi: Grădiniţa cu progam prelungit Dumbrava minunată (Al. Bazna), Grădiniţa cu progam
prelungit Riki-Priki (Al. Roman), Grădiniţa cu program normal Degeţica (Str. Timişoarei), Grădiniţa cu
program normal Prichindelul (Al. Hunedoarei), Grădiniţa cu program normal nr. 15 (Al. Vlădeasa şi Str.
Trofeul Râşnov, etapa a VIII-a şi, totodată, cea finală a
Peleaga), Şcoala Gimnazială nr. 7, Şcoala Gimnazială nr. 10, Colegiul Naţional Traian Lalescu, Liceul de Campionatului Naţional de Viteză în Coastă DUNLOP 2014, care se va
Biroul de presă
Artă Sabin Păuţa.
desfăşura în perioada 11-12 octombrie pe traseul din Valea Cetăţii,
încheie un nou sezon de excepţie pentru automobilismul reşiţean.
Astfel, Lucien Hora va lua startul din poziţia campionului, pentru el miza
reprezentând-o obţinerea celei de-a şaptea victorii a actualului sezon
şi îmbunătăţirea propriului record de viteză. Pentru pilotul reşiţean,
noul titlu de Campion Naţional este cel de-al şaselea din carieră şi al
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul
Operaţiunea europeană Tispol ,,Bus & cincilea consecutiv. Ovidiu Zaberca este la rândul său foarte aproape
de un nou titlu de Vicecampion Naţional, în timp ce Mircea Pădurean
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş- Truck” pe raza judeţului Caraş-Severin
Potrivit calendarului de activităţi al Organizaţiilor are toate şansele de a-şi sigura, în afara primului loc în clasa în care
Severin, au desfăşurat acţiuni în perioada 10 - 12
concurează - H2, şi un loc în Top 10 al Clasamentului Open.
octombrie a.c., pe raza întregului judeţ, pentru Poliţiilor Rutiere Europene (TISPOL), la care
Echipa ACM Sport se află, de asemenea, în postura de Campioană
prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul România este parte, în perioada 6 - 12 octombrie Naţională, evoluţiile lui Armando Battocchi şi Ovidiu Ionescu Cristea
a.c., poliţiştii rutieri au acţionat pentru prevenirea contribuind decisiv la obţinerea celor 353 de puncte care situează
nerespectării regimului legal de viteză şi a
accidentelor rutiere produse, în special, din cauza confortabil clubul reşiţean, înaintea ultimei etape din campionat, în faţa
consumului de alcool.
încălcării normelor privind circulaţia pe drumurile Autotehnica (286p), Rally Dream Team (254p) şi Serus SG (158p).
În cadrul acestor activităţi au fost constatate

Trofeul Râ}nov - etapa final@ a unui nou
sezon de excep]ie. Lucien Hora }i ACM Sport
sunt deja campionii CNVC DUNLOP 2014

Infracţiuni şi sancţiuni aplicate de
poliţiştii rutieri şi de ordine publică

nouă infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.
Totodată au fost aplicate şi 454 sancţiuni
contravenţionale la O.U.G. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, dintre care 348
pentru depăşirea limitei legale de viteză, trei
pentru consum de alcool şi 103 pentru alte abateri
de la normele rutiere. Valoarea total ă a
contravenţiilor aplicate de poliţişti pe parcursul
desfăşurării acţiunii s-a ridicat la aproximativ
87000 lei. De asemenea, pe lângă sancţiunile
contravenţionale aplicate a fost retras şi un
certificat de înmatriculare şi reţinute 17 permise
de conducere, din care trei pentru depăşirea cu
peste 50 km/h a vitezei legale, patru pentru
consum de alcool şi 12 pentru alte abateri.

publice de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane şi de mărfuri.
În cadrul activităţilor, poliţiştii au verificat 260
de autovehicule destinate transportului de
persoane cu capacitate de transport mai mare de
8+1 locuri, precum şi 362 de autovehicule
destinate transportului public de marfă cu masa
totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.
Pentru depăşirea vitezei legale au fost
sancţionaţi 32 de conducători auto, iar alţi 26
pentru nepurtarea centurii de siguranţă.
Siguranţa rutieră este o problemă de
importanţă majoră la nivel mondial, având în
vedere faptul că anual îşi pierd viaţa în accidente
de circulaţie ori sunt vătămate mii de persoane, iar
pagubele materiale înregistrate ca urmare a
evenimentelor rutiere se ridică la miliarde de euro.

Obţinerea certificatelor de cazier judiciar
În primele nouă luni ale acestui an, la nivelul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
au fost eliberate 23819 certificate de cazier
judiciar din care 129 pentru persoanele juridice.
Trebuie menţionat că certificatele de cazier
judiciar se pot obţine şi de la alte unităţi de poliţie,
fiind eliberate anul acesta 10602 de certificate în
teritoriu, respectiv: Poliţia Municipiului
Caransebeş - 4982, Poliţia Oraşului Oraviţa 1129, Poliţia Oraşului Moldova Nouă - 1580,
Poliţia Staţiunii Băile Herculane - 804, Poliţia
Oraşului Bocşa - 543, Poliţia Oraşului Anina - 70,
Poliţia Oraşului Oţelu Roşu - 1184 şi Secţia de
Poliţie Rurală nr.6 Bozovici - 310 prin intermediul
aplicaţiei informatice de gestiune şi emitere a
certificatelor de cazier judiciar.
Certificatul de cazier pentru persoanele
născute în România şi fără antecedente penale,
se eliberează pe loc însă pentru toţi cei care au
antecedente penale în termen de trei zile, fără a
se ţine cont de criteriul domiciliului, reşedinţei sau
a locului de naştere.
Actele necesare pentru persoanelor fizice:
l timbru fiscal în valoare de 2 lei (de la oficiul
poştal sau biroul de copiat acte);
l taxa pentru cazier în valoare de 10 lei
(trezorerie, oficiu poştal sau virament bancar
acolo unde nu există trezorerie);
l cerere tip;
l cartea sau buletinul de identitate.
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Persoanele fizice care au atribuit CNP precum
şi persoanele fizice care nu au atribuit CNP pot
depune cererea pentru eliberarea certificatului de
cazier judiciar la orice unitate de poliţie conectată
la sistem (ex: cetăţeni români, străini, rezidenţi,
nerezidenţi, cetăţeni români cu domiciliul în
străinătate, minori majori etc.).
Persoanele domiciliate în străinătate pot
solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar şi
prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale României.
În ceea ce priveşte certificatul de cazier
judiciar pentru persoanele juridice sunt necesare:
l dovada că deponentul este reprezentantul
legal al persoanei juridice solicitante;
l copia actului de identitate al reprezentantului
legal;
l certificatul constatator al Oficiului Registrului
Comerţului;
l chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
l timbru fiscal în valoare de 2 lei.
Programul Serviciului de Cazier Judiciar,
Statistică şi Evidenţă Operativă este: luni, marţi,
miercuri şi joi între orele 08.30 - 12.00 şi 13.00 15.30.
Mai multe informaţii puteţi obţine de la acelaşi
serviciu la numărul de telefon 0255-502245 sau
de la sediul acestuia din Reşiţa, bulevardul A.I.
Cuza, nr. 40, judeţul Caraş-Severin.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin

Configuraţia actuală a Clasamentului Open este următoarea:
1. Lucien Hora - 120p
2. Ovidiu Zaberca - 92p
3. Paul Andronic - 76p
4. Armando Battocchi - 63p
5. Lucian Răduţ - 54p
6. Horaţiu Ionescu Cristea - 52p
7. Eduard Stan - 24p
8. Adrian Iliescu - 21p
9. Cosmin Dragnea - 16 p
10. Mircea Pădurean - 15p
Pentru etapa finală a CNVC DUNLOP 2014 s-au înscris până în
acest moment 70 de concurenţi. Traseul din Valea Cetăţii are o lungime
de 4,000 km, este situat pe DN 1E Braşov - Râşnov, are panta medie de
5,5 % şi cea maximă de 8,4 %, startul aflându-se la altitudinea de 687 m
iar sosirea la cea de 958 m.
ACM Sport - Biroul de presă

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei Noile manuale digitale pentru clasele I }i a
Guvernului României din 15 octombrie II-a, aprobate de ministrul Remus Pricopie,
l Ordonanţă de Urgenţă privind programul de stimulare a
pot fi deja utilizate la clas@

cumpărării de autoturisme noi. Guvernul a aprobat acest act
normativ.
l Hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de
hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice
de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor
adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice
l Hotărârea adoptată de Guvern majorează cu 100% nivelurile
zilnice ale alocaţiei de hrană pentru instituţiile şi unităţile publice de
asistenţă socială.
l Hotărâre privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente
drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
l Hotărârea adoptată de Guvern majorează cu 100% cuantumul
alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.
l Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis ''Achiziţionarea
de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase
specializate şi de juninci din rase specializate''

l Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă producătorilor
agricoli, până la un plafon maxim de 15.000 euro/beneficiar pe
durata a trei exerciţii financiare, sume pentru achiziţionarea de
berbeci din rase specializate (maxim 2.500 lei/cap) şi de juninci din
rase specializate (maxim 5.000 lei/cap).
l Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale
de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
l Actul normativ adoptat de Guvern asigură cadrul legal pentru
punerea în aplicare a unui obiectiv strategic din domeniul prevenirii
şi creşterii capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu
virus hemoragic Ebola. De asemenea, în cadrul Programului
naţional de oncologie, se introduce un subprogram nou
„Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi
biomolecular al leucemiilor acute”.
l Hot ărâre pentru modificarea şi completarea Hot ărârii
Guvernului nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condiţiile, procedura şi
termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând
diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor
diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
l Hotărârea adoptată de Guvern clarifică, completează şi
detaliază procedurile legate de restituirile din titlu.
l Hotărâre privind suplimentarea bugetului MTS pe anul 2014 din
fondul de rezerva bugetara la dispoziţia guvernului prevăzut in
bugetul de stat pe anul 2014
l Federaţia Română de Tenis are oportunitatea de a organiza în
România un important turneu de tenis feminin, respectiv Turneul
WTA. Prin Hotărârea aprobată de Guvern se suplimentează
bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă al
Guvernului cu suma de 1.128 mii lei, în vederea organizării
Turneului Internaţional feminin de tenis în România, care se va
desfăşura în anul 2015.

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat luni, 13
octombrie, ordinele de ministru privind aprobarea noilor manuale
destinate disciplinelor din clasele I şi a II-a, câştigătoare ale licitaţiei
organizate de MEN. Este vorba despre manualele la disciplinele
„Matematica şi exploarea mediului" pentru clasele I şi a II-a,
„Comunicare în limba română", clasa a II-a, „Comunicare în limba
modernă - Limba engleză” pentru clasele I şi a II-a, „Comunicare în
limba maternă maghiară”, clasa I şi „Comunicare în limba română
pentru minorităţi”, clasa I.
De miercuri, 15 octombrie, cadrele didactice, elevii, părinţii şi
publicul larg pot accesa gratuit noile manuale pentru clasele I şi a IIa, în format digital, intrând pe site-ul manuale.edu.ro. Astfel, cadrele
didactice pot folosi deja la clasă manualele digitale disponibile.
Până la achiziţionarea pachetului manual print - manual digital, ele
pot fi consultate pe platforma pusă la dispoziţie de MEN.
În perioada 16 - 22 octombrie, cadrele didactice din
învăţământul primar vor alege din oferta existentă, manualele
adecvate nivelului de pregătire a clasei. Comenzile pentru
manualele în format print şi digital vor fi făcute de către şcoli şi
transmise inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului
Bucureşti şi Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).
La finalul procesului de centralizare a cererilor, CNEE va încheia
contracte cu ofertanţii care au câştigat licitaţia, în vederea
achiziţionării manualelor solicitate de către unităţile de învăţământ.
Editurile vor tipări şi distribui manualele către inspectoratele şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti.
Noile manuale sunt parte a unui proces de modernizare a
educaţiei, de adaptare a ei la realităţile societăţii contemporane.
Procesul de actualizare şi modernizare a manualelor se desfăşoară
în paralel cu revizuirea programelor şcolare pentru învăţământul
preuniversitar. Manualele pentru clasele I şi a II-a sunt, aşadar, o
consecinţă firească a aplicării noului curriculum.
Noile manuale au şi o componentă digitală, însă varianta
digitală nu înlocuieşte manualul tipărit. Cele două variante ale
manualelor (print şi digital) funcţionează în paralel. Introducerea
formatului digital este un pas în plus pe care MEN îl face pentru
adaptarea învăţământului românesc la tendinţa mondială de
utilizare a tehnologiei informaţiei în procesul de predare - învăţare.
Manualele digitale au un grad mai mare de interactivitate, sporind
gradul de interes al elevilor şi contribuind la creşterea calităţii şi
performanţelor actului educaţional. Un alt avantaj al noilor manuale
este că acestea prezintă mai multă rigoare în privinţa calităţii
conţinutului. Viabilitatea manualelor este de patru ani şcolari, cu
posibilitatea de extindere pentru încă doi ani şcolari, cu condiţia
reevaluării lor. Manualele şcolare sunt supuse unui proces periodic
de analiză, pe durata valabilităţii acestora.
În ceea ce priveşte lotul de manuale pentru disciplina
„Comunicare în limba română", clasa I, contestat de către unii
ofertanţi participanţi la licitaţie, MEN aşteaptă decizia Consiliului de
Soluţionare a Contestaţiilor.
MEN, 15.10.2014

Returnarea a 4 eurocenţi din acciza pentru motorină
Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica
Transparenţă decizională, proiectul de Hotărâre de Guvern prin
care se aduc o serie de modificări în scopul aplicării mai eficiente a
schemei de ajutor de stat privind returnarea a 4 eurocenţi din acciza
pentru motorină.
Proiectul de Hotărâre de Guvern vizează, în principal, două
aspecte: asigurarea finanţării schemei de ajutor de stat şi
flexibilizarea condiţiilor de eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească transportatorii rutieri licenţiaţi care beneficiază de
returnarea celor 4 eurocenţi pentru fiecare litru de motorină,
accesând această schemă de ajutor de stat.
Astfel, prin proiectul de act normativ se stabileşte că bugetul
anual al schemei de ajutor de stat, credite de angajament şi
bugetare, va fi prevăzut la o poziţie distinctă în cadrul bugetului
Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, cu încadrarea în
prevederile bugetare aferente Programului ,,Ajutoare de stat pentru
finanţarea proiectelor pentru investiţii’’ după cum urmează:
l pentru anul 2014, credite de angajament şi bugetare în valoare
de 40 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44
milioane euro;
l pentru anii următori, credite de angajament şi bugetare astfel
cum vor fi aprobate prin legile bugetare anuale fără a depăşi 626,5
milioane lei pentru anul 2015, 643,2 milioane lei pentru anul 2016,
661,7 milioane lei pentru anul 2017, 680,7 milioane lei pentru anul
2018, respectiv 369,5 milioane lei pentru anul 2019.
O altă modificare se referă la stabilirea perioadei pentru în care
vor fi procesate cererile de restituire de accize, respectiv plata
ajutorului de stat se va realiza până la data de 31 decembrie 2019
inclusiv, fiind necesară o perioadă de timp pentru procesarea
cererilor de restituire depuse în trimestrul I 2019. Aceasta
prevedere este necesară întrucât în Ordonanţa de urgenţă nr.
14/2014 se prevede că restituirea de accize se realizează pentru
motorina achiziţionată între data intrării în vigoare a HG 537/2014 şi
31 martie 2019 inclusiv.
Proiectul de Hotărâre de Guvern include, de asemenea, o serie

de modificări privind clarificarea şi flexibilizarea condiţiilor de
eligibilitate pentru transportatorii rutieri licenţiaţi care pot aplica
pentru această schemă de ajutor de stat.
Astfel, operatorii economici care au creanţe de recuperat de la
bugetului de stat - de exemplu TVA de rambursat - dar, în acelaşi
timp, au şi datorii, vor fi eligibili pentru a aplica în scopul restituirii
accizei, în măsura în care datoriile acestora sunt mai mici decât
creanţele asupra bugetului de stat. Situaţia trebuie dovedită de
certificatele de atestare fiscală.
Totodată, a fost menţinută drept condiţie de eligibilitate pentru
operatorii din transport rutier interdicţia de a avea restanţe la
bugetul general consolidat, la momentul înregistrării acestora în
Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru
restituirea de accize. Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, se
elimină condiţia de a nu înregistra restanţe bugetare la momentul
efectuării rambursării de accize, dintre condiţiile de eligibilitate,
această dovadă fiind necesară numai la momentul depunerii cererii
de restituire de accize.
Proiectul de act normativ aduce clarificări şi în ceea ce priveşte
condiţia de eligibilitate a operatorilor economici care la un moment
dat au fost declaraţi inactivi. Proiectul de HG precizează explicit că
un operator care a avut o perioadă de inactivitate şi a fost declarat
ca atare, dar şi-a reluat activitatea şi, în momentul înregistrării în
Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru
restituirea de accize, devenise din nou activ, va putea fi eligibil
pentru a obţine returnarea accizei de 4 eurocenţi pentru fiecare litru
de motorină.
De asemenea, în scopul aplicării unui tratament unitar tuturor
operatorilor economici, indiferent dacă sunt licenţiaţi în România
sau în alte state membre, condiţiile de eligibilitate care stabilesc că
operatorii economici nu trebuie să se afle în procedură de
executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară,
dizolvare, închidere operaţională sau lichidare, respectiv nu trebuie
să intre în categoria întreprinderilor în dificultate, sunt stabilite şi în
sarcina operatorilor economici din U.E.
MFP, 2014-10-14

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
zona intim, bloc potcoavă scara 2,
lângă farmacia naturistă, renovat
complet cu uşi noi, centrală nouă,
izolat interior exterior, mobilier de
bucătărie nou cu utilităţile încorporate, pivniţă, preţ 27.000 €. Tel.
0722-632315.
Vând teren 10.000 mp Caransebeş, zona Zlacna, zonă cu vile, 14
€/mp, acces la toate utilităţile. Tel.
0722-632315.
Am de vânzare un apartament în
Reşiţa, str. Damaschin Bojincă nr. 3,
cu 2 camere decomandate, etaj 2.
Dotări: uşă intrare nouă, geamuri
termopan, centrală termică, aer
condiţionat portabil, parchet stejar.
Acces uscătorie pod. 49 mp locuibil,
15 mp 2 boxe. Preţ informativ
31.000 €, negociabil. Tel. 0356431230, 0770-852397.
Vând ap. 3 camere decomandat
utilat 3 balc 2 bai inst. el cupru
centrala izolatie ext/int. Preţ
negociabil. Tel. 0744-122543.
Vând apartament zonă centrală
în Reşiţa, etaj 1, 100 mp, cu
îmbunătăţiri. Tel. 0734-544586.
Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, 2 băi,
termopane, izolat termic şi centrală
termică, parţial mobilat, loc de
parcare, situat în Reşiţa, Micro 4.
Preţul 40.000 €, negociabil. Telefon
0721-906062, 0355-402792.
Vând urgent cameră cămin,
dependin ţe: podele laminate,
termopan, zugrăvit recent, gresie,
faianţă. Tel. 0727-402844.
Ofer spre închiriere garsonieră
38 mp, cu îmbunătăţiri, centrală
termică, str. Sportului. Tel. 0355807786.
Vând casă lângă Reşiţa, 25 km,
la preţ ieftin. Tel. 0767-558127.
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514.
Vând grădină 3000 mp. Tel.
0355-932492.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, cu centrală, uşi
schimbate, gresie, faianţă, parchet,
podele laminate şi bucătărie mobilată la comandă. Tel. 0770-538111,
0745-932492.
Vând casă în Dognecea, 3
camere, fântână betonată, cablu tv,
telefon. Preţ 9.000 €. Tel. 0355411682, 0733-594473.
Te poţi muta imediat, casă la
cheie, 3 camere, zona Celei-Tismana, la sosea DJ 67 drumul spre Baia
de Aramă, curte 2370 mp, gard de
fier forjat placat cu policarbonat,
beci amenajat cu rafturi, apă de la
reţea cu apometru, fosă septică, uşă
metalică, gresie, parchet, faianţă,
instant apă caldă pe GPL, baie cu
cabină de duş, aer condiţionat, 2
televizoare, frigider, aragaz 2 butelii
gaz, cuptor cu microunde, maşină
de spălat rufe şi de spălat vase,
maşină de uscat rufe, mobilat şi
utilat complet, vedere spre munte,
zonă centrală, cadastru, intabulare,
preţ 67.000 lei, uşor neg. Tel. 0734104997.
Vând apartament lângă Parcul
Siderurgistului, parter înalt, conf. 1,
decomandat, 3 camere, 2 băi, 2
şpaisuri, 3 holuri, cu îmbunătăţiri.
Preţ 35.000 € neg. Tel. 0355407975.
Vând casă în Gherteniş. Tel.
0743-768274.
Vând apartament la casă. Preţ
7.500 €. Tel. 0729-826042.
Vând teren agricol, livadă şi
p ădure, situat lângă şoseaua
Reşiţa-Caransebeş, pe drumul de la
punctul Crucea Roşie spre Delineşti, la cca. 150 m. Preţ negociabil,
sub nivelul pieţei. Tel. 0770-515947,
0722-123422.
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.300 € neg. Tel. 0722-440654.
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Luni, 13 octombrie 2014, a fost epuizat ultimul tichet
electronic destinat persoanelor fizice prin Programul de Înnoire
a Parcului Auto (Rabla 2014), informează ministrul Mediului şi
Schimbărilor Climatice. Acesta a fost lansat în luna aprilie 2014
şi a dat posibilitatea ca 17.000 de români să îşi înlocuiască
maşinile vechi, poluante cu altele noi, cu emisii reduse.

Pensiile vor creşte cu 5% din ianuarie 2015, iar
indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap vor fi
majorate cu 16%, a declarat, la o conferinţă despre
pensiile private, ministrul Muncii. Oficialul a mai
precizat că, de la 1 ianuarie 2015, salariul minim pe
economie va creşte la 975 lei, de la 900 lei în prezent.

Guvernul s-a angajat ca, odată cu deschiderea
Programului Operaţional Regional, să se înceapă
realizarea cadastrului gratuit, iar obiectivul
primordial trebuie să fie înfăptuirea cadastrului
rural, a declarat vicepremierul Daniel Constantin,
ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ameliorarea valorii genetice a }eptelului de animale din România
Guvernul României a adoptat, în şedinţa din data de 7
octombrie 2014, Hotărârea de Guvern privind schema de minimis
„achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de
reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”,
act normativ care urmăreşte ameliorarea valorii genetice a
şeptelului de animale din România.
Beneficiarii schemei sunt:
a) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care deţin
certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a
certificatelor de producător;
b) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice
forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite
conform legii.
Valoarea sprijinului financiar, care urmează a fi acordat
începând cu data de 2 decembrie 2014, sunt:
a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată
achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri;
b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată
achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri;
Criteriile de eligibilitate pentru achiziţionarea berbecilor de
reproducţie din rase specializate sunt:
a) să deţină un efectiv de minimum 150 capete şi maximum
1000 capete femele ovine, identificate şi înregistrate în RNE, până
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
b) berbecii de reproducţie achiziţionaţi să fie din rasele
specializate cuprinse în lista întocmită de ANARZ care este anexă
la Hotărârea de Guvern;
c) fermierii se obligă prin angajament scris să menţină în
exploataţie berbecii de reproducţie achiziţionaţi pe o perioadă de
minimum 3 ani şi să înscrie în Registrul Genealogic produşii femele
obţinuţi din monta naturală cu berbecii de reproducţie din rase
specializate;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17
decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de

înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. şi a Directivelor 92/102/CEE
şi 64/432/CEE;
e) achiziţionarea de berbeci de reproducţie din rase specializate
se realizează respectând proporţia de un berbec la 30 de capete
femele ovine deţinute; numărul maxim de berbeci de reproducţie
care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuind să corespundă
unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar.
Criteriile de eligibilitate pentru achiziţionarea junincilor din rase
specializate, sunt:
f) să deţină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi
înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a hotărârii de
guvern;
g) junincile achiziţionate să fie din rasele specializate cuprinse
în lista ANARZ care va fi anexată hotărârii de guvern;
h) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie
junincile achiziţionate pe o perioadă de minimum 3 ani şi să înscrie
în Registrul Genealogic produşii obţinuţi din junincile din rase
specializate;
i) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care
beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete vaci;
j) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. al Consiliului
şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui
sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind
etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită
şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al
Consiliului.
k) achiziţionarea de juninci din rase specializate se realizează
pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine
femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase
specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de
maximum 10 capete/beneficiar.
Fermierii pot afla detalii privind documentele necesare accesării
schemei, precum şi toate informaţiile referitoare la procedura de
derulare a acesteia de la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a
Municipiului Bucureşti, care se ocupă de implementarea schemei.
De asemenea, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
vor depune cererile până la data de 3 noiembrie 2014, la sediile
direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti.
MADR, 07.10.2014

Ghidul „Dezvoltarea
carierei didactice”
Ministerul Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS
DRU), anunţă lansarea în consultare
publică a ghidului „Dezvoltarea carierei
didactice”.
Obiectivul operaţional vizat este
dezvoltarea oportunităţilor de carieră şi
sprijin pentru profesori în vederea
asigurării unui înalt nivel de calificare a
cadrelor didactice. Va fi finanţat un
proiect sistemic, cu implementare la nivel
naţional, care va susţine formarea iniţială
şi continuă a cadrelor didactice şi a
resurselor umane din educaţie, respectiv
va sprijini debutul în carier ă şi
dezvoltarea carierei didactice.
În cadrul acestei cereri de propuneri
de proiecte, beneficiar eligibil unic va fi
Ministerul Educa ţiei Naţionale, iar
depunerea unei cereri de finanţare se
poate realiza împreună cu parteneri
sociali din educaţie şi din zona formării
profesionale.
În cadrul acestei cereri de propuneri
de proiecte sunt vizate cadrele didactice
din învă ţ ământul preuniversitar şi
universitar. Printre activităţile eligibile se
num ără dezvoltarea, acreditarea/
autorizarea şi furnizarea de programe de
formare şi de perfecţionare pentru
persoanele din grupurile ţintă, inclusiv
formarea la distan ţ ă, dezvoltarea
sistemelor de stimulente şi de sprijin
financiar pentru debutul şi dezvoltarea
carierei didactice etc.
Ministerul Fondurilor Europene,
09.10.2014

Eliminarea taxelor consulare pentru o serie de servicii, prin revizuirea Legii 198/2008
În urma demersurilor iniţiate şi promovate de către
Ministerul Afacerilor Externe, în data de 7 octombrie 2014
a fost adoptată, în şedinţa de Guvern, Ordonanţa de
Urgentă a Guvernului (OUG), prin care a fost modificată
Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se
percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României din
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
Obiectivul principal al iniţiativei Ministerului Afacerilor
Externe l-a constituit reducerea presiunii fiscale asupra
cetăţenilor români din străinătate, în contextul crizei
economice şi financiare globale din ultimii ani. În context,
reamintim că reducerea taxelor consulare a reprezentat o

preocupare permanentă şi constantă a Ministerului
Afacerilor Externe.
Principalele modificări operate prin actul normativ
adoptat au vizat eliminarea taxelor consulare pentru o
serie de servicii.
Astfel au fost eliminate în totalitate taxele consulare
pentru următoarele categorii de servicii:
l Înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele
de stare civilă româneşti pentru minorii până la 6 ani, dacă
cererea se depune în termen de 6 luni de la data
înregistrării naşterii la autorităţile străine.
l Eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârstă
de până la 6 ani.

Totodată, actul normativ de modificare a Legii
198/2008 are în vedere acordarea unor gratuităţi ce
vizează cetăţenii români din afara graniţelor ţării aflaţi în
situaţii deosebite. Aceste gratuităţi vizează: eliberarea
titlurilor de călătorie pentru cetăţenii români evacuaţi din
regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste,
dezastre naturale şi alte situaţii de criză, precum şi pentru
victimele traficului de persoane, înregistrarea decesului
cetăţenilor români în străinătate, eliberarea paşapoartelor
mortuare şi eliberarea titlurilor de călătorie necesare
reîntoarcerii în ţară a minorilor neînsoţiţi cât şi a victimelor
traficului de persoane.
MAE, 08.10.2014

l Grupurile parlamentare PNL şi PDL au depus în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor moţiunea simplă 'Românii de pretutindeni - victimele unui actor netalentat
şi dezinteresat' l Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică vineri, 10 octombrie 2014, proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 l
România va avea ataşaţi agricoli în cele mai importante ţări pentru export, cel mai probabil începând cu anul 2015 l Ministerul Muncii propune încadrarea în grad
de handicap pentru toate persoanele care suferă de elefantiazis l Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în
domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014 l Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi
rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014, iar înscrierile se fac până la data de 27 octombrie 2014 l
Preşedintele Traian Băsescu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe premierul Victor Ponta ca ministru interimar al culturii şi viceprim-ministru l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 672/2014 privind abrogarea unor dispoziţii din
anexa nr. 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local
(M.O. nr. 633 din 29.08.2014)
l O.G. nr. 62/2014 privind aprobarea Protocolului
încheiat între Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi Ministerul
Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de
odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate
doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004 (M.O. nr. 633 din 29.08.2014)
l O.G. nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România (M.O. nr. 636
din 29.08.2014)
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l Guvernul României - Programul naţional de construcţii
de interes public sau social din 19.08.2014 (M.O. nr. 637
din 29.08.2014)
l O.G. nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind
controlul statului în domeniul construcţiilor (M.O. nr. 638
din 29.08.2014)
l O.G. nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru
stabilirea unor m ăsuri în domeniul produselor
agroalimentare ecologice (M.O. nr. 639 din 30.08.2014)
l O.u.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din O.u.G.
nr. 125/2006 pt. aprobarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.
2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură (M.O. nr. 639/30.08.2014)
l O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind
regimul străinilor în România (M.O. nr. 640 din 30.08.2014)

l H.G. nr. 735/2014 pentru modificarea anexei nr. II/19 la
H.G. nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prioritare din
infrastructura de mediu (M.O. nr. 645 din 02.09.2014)
l O.u.G. nr. 55/2014 pt. reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală (M.O. nr. 646/02.09.2014)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1154/2014
privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice
de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi persoanele fizice (M.O. nr. 646 din
02.09.2014)
l Ministerul Finanţelor Publice - Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele
fizice din 01.09.2014 (M.O. nr. 646 din 02.09.2014)
l Dispoziţia Colegiului Psihologilor din România
(COPSI) nr. 8/2014 pentru aprobarea condiţiilor minime
generale privind formarea profesională în specialităţile
psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
pentru treapta de specializare psiholog practicant (M.O. nr.
647 din 02.09.2014)

Premierul chinez a efectuat o vizită oficială în Rusia. În
cursul vizitei, oficialul din China şi omologul rus au discutat
despre cooperarea ruso-chineză în domeniul investiţiilor, în
sferele energetică şi umanitară. De asemenea, în timpul vizitei
au fost semnate circa 50 de acorduri interguvernamentale,
interdepartamentale şi corporative în diferite domenii.

Guvernul britanic a prezentat planul prin care transferă mai
multă putere parlamentului scoţian. Cele trei partide politice
principale din Marea Britanie şi-au luat angajamentul,
înaintea referendumului pentru independenţa Scoţiei de luna
trecută, că parlamentului îi va reveni mai mult putere în cazul
în care scoţienii aleg să nu părăsească Regatul Unit.

Semnarea de c@tre România a Protocolului nr. 16
la Conven]ia European@ a Drepturilor Omului
România a semnat în 14 octombrie 2014, Protocolul nr. 16
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.
Principalul element de noutate şi de reformă al Protocolului
nr. 16 adiţional la Convenţie se referă la posibilitatea pentru
cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un
aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză
aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea
sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale. Se confirmă,
astfel, hotărârea statelor părţi la Convenţie de a reforma
sistemul convenţional şi de a contribui la rezolvarea din timp a
unor chestiuni de interpretare a Convenţiei şi, implicit, a
legislaţiei interne, prevenindu-se atât dezvoltarea unei
jurisprudenţe naţionale divergente, cât şi înregistrarea unui
număr semnificativ de cereri individuale pe rolul Curţii
Europene a Drepturilor Omului (CEDO).
În cadrul ceremoniei, a fost depusă şi declaraţia privind cele
mai înalte jurisdicţii române care vor putea solicita un aviz
consultativ Curţii Europene şi care cuprinde, pe lângă Curtea
Constituţională şi înalta Curte de casaţie şi justiţie, şi curţile
naţionale de apel.
Informaţii suplimentare:
Protocolul nr. 16, al cărui text a fost adoptat de Comitetul
Miniştrilor la data de 10 iulie 2013 şi care a fost deschis spre
semnare la 2 octombrie 2013, la Strasbourg, prevede, pe scurt,
următoarele aspecte:
l posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor
contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când
apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o
problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei
sau a protocoalelor la aceasta;
l nominalizarea, printr-o declaraţie la momentul semnării sau
ratificării, a celor mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante
care vor putea solicita avize consultative şi
l examinarea cererii de aviz consultativ de către un colegiu
de 5 judecători al Marii Camere, urmată de emiterea avizului de
către Marea Cameră a CEDO.
Semnarea de către România a Protocolului nr. 16 se înscrie
firesc în linia de poziţie a ţării noastre care a contribuit activ la
procesul de reflecţie asupra reformei Curţii cu prilejul
Conferinţelor de la Interlaken (18 - 19 februarie 2010), Izmir (26
- 27 aprilie 2011) şi Brighton (18 - 20 aprilie 2012), vizând identificarea unui cadru instituţional optim de funcţionare a Curţii.
Protocolul nr. 16 este un protocol facultativ. Acesta va intra
în vigoare după ratificarea sa de către zece Înalte Părţi
Contractante.
MAE,2014-10-14

Solicit@rile de documente
emise de Comisia European@
Conform ultimului raport anual privind
accesul public la documente, în anul 2013
Comisia Europeană a înregistrat un nivel record
al solicitărilor de acces la documente. S-au
înregistrat 6 525 solicitări – ceea ce înseamnă o
creştere de 8,5 % faţă de 6 014 solicitări de
documente în 2012. În 2001, atunci când
dispoziţiile actuale au intrat în vigoare, s-au
înregistrat numai 450 de solicitări. Comisia
tratează aproximativ de două ori mai multe
solicitări decât Consiliul şi Parlamentul
European împreună şi acordă accesul la mai
mult de patru din cinci cazuri.
În acelaşi timp, în anul 2013 au fost adăugate
registrului public încă 20 108 documente, o
creştere de 12 % faţă de cele 17 940 de
documente adăugate în 2012.
În 2013, la fel ca în 2012, Secretariatul
General şi Direcţia Generală Sănătate şi
Consumatori au primit cel mai mare număr de
solicitări iniţiale (13,88 % şi, respectiv, 8,26 % din
numărul total de solicitări). Belgia şi-a consolidat
poziţia de cea mai mare sursă de solicitări (24,23
% din numărul total, în creştere de la 21,85 %),
pe locul doi fiind Germania (12,96 %).
Într-un număr foarte restrâns de cazuri
prevăzute de legislaţie - Regulamentul (CE) nr.
1049/2001 - Comisia poate refuza furnizarea
unui document. Ca şi în anii precedenţi, motivul
cel mai des întâlnit pentru acest refuz a fost
protejarea obiectivului urmărit de inspecţii,
investigaţii şi audituri.
Acest lucru reflectă faptul că multe solicitări
urmăresc un interes specific, personal, şi mai
puţin un interes general, de ordin public. Printre
solicitanţii de documente de interes personal se
numără reclamanţii în cadrul acţiunilor privind
înc ălcarea dreptului UE, întreprinderi
concurente sau victimele prezumate ale unui
comportament anticoncurenţial, documente
care, adeseori, nu pot fi puse la dispoziţia
publicului fără să se aducă atingere unor
interese legitime compensatorii.
Comisia Europeană - IP/14/1106
08/10/2014

Preţurile produselor alimentare la nivel
mondial au continuat să scadă în luna
septembrie 2014, pentru a şasea lun ă
consecutiv, aceasta fiind "cea mai lungă
perioadă de scădere înregistrată de la finele
anilor 1990", potrivit raportului publicat de FAO.

Rebelii şiiţi care au invadat capitala Yemenului
luna trecută au ocupat un port-cheie de la Marea Roşie,
într-o mişcare care a subliniat intenţia lor de a crea un
mini-stat în ţara arabă aflată în haos.
Această nouă victorie se adaugă la problemele deja
considerabile ale preşedintelui Abed Rabbo Mansour
Hadi, sprijinit de SUA, care încearcă să menţină un
singur Yemen.
Avansul rebelilor vine într-o ţară care este un element
central în campania SUA împotriva liderilor, ascunzători şi
taberele al-Qaida, efectuată de cele mai multe ori cu
drone. Apropierea sa de vastele câmpuri petrolifere ale
aliaţilor arabi din Golf ai Washingtonului, creşte, de
asemenea, valoarea strategică a Yemenului.
Parlamentul britanic a votat în favoarea unei moţiuni
fără caracter obligatoriu pentru "recunoaşterea statului
Palestina alături de statul Israel", cu o majoritate de voturi
de 274-12.
Votul, precedat de o dezbatere care a durat aproape
cinci ore, nu are nici o importanţă practică, deoarece nu
obligă guvernul britanic să îşi modifice politica actuală de
recunoaştere a Palestinei până se ajunge la un acord de
pace între Israel şi palestinieni. Votul a trecut datorită
mobilizării Partidului Muncii (laburiştii), precum şi
absenţei Partidului Conservator de la vot.
Guvernul turc a anunţat că va consulta codul penal
german, ca un model pentru planurile sale de a autoriza
mai multă putere pentru forţele de securitate, în urma
demonstraţiilor recente împotriva politicilor Ankarei din
Siria, care s-au soldat cu mai mult de 35 de morţi.
Opoziţia şiită din Bahrain a declarat că va boicota
alegerile parlamentare planificate pentru luna viitoare,
spunând că votul ar cimenta "autoritarismul absolut" în
regatul condus de o monarhie sunnită.
Patru grupuri de opoziţie, inclusiv principala mişcare
şiită Al-Wefaq, au declarat că vor continua "protestele
paşnice" până când cererea lor pentru o monarhie
constituţională va fi ascultată.
Preşedintele Boliviei, Evo Morales, a obţinut din
primul tur, cu o largă majoritate, al treilea mandat la
conducerea ţării.
Morales a devenit primul preşedinte indigen în 2006 şi
a rămas popular, câştigând încrederea multor cetăţeni
datorită rezultatelor economice bune ale Boliviei.

l Statele occidentale au adoptat măsuri suplimentare pentru depistarea eventualelor cazuri de infecţie cu virusul Ebola l În cadrul sesiunii 20-23 octombrie este
programat votul Parlamentul European asupra noii Comisii Europene, după ce preşedintele ales Jean-Claude Juncker îşi va fi prezentat echipa l Adolescenta
pakistaneză Malala Yousafzai şi activistul indian pentru drepturile copiiilor Kailash Satyarthi au câştigat Premiul Nobel pentru Pace decernat în acest an l Partidul
de guvernământ Fidesz a câştigat alegerile locale din Ungaria desfăşurate duminică, 12 octombrie l Germania a anunţat crearea un Centru pentru bunuri culturale
pierdute, care îşi va avea sediul la Magdeburg (landul Saxonia-Anhalt) şi a cărui principală funcţie va fi de a oferi consiliere şi sprijin economic instituţiilor publice în
eforturile de căutare şi identificare a operelor de artă spoliate de nazişti l ONU a declarat că peste 100.000 de persoane au fost strămutate în ultimele trei
săptămâni din jurul capitalei libiene Tripoli, din cauza luptelor violente dintre miliţiile rivale l Ban Ki-moon a făcut o scurtă vizită în Gaza, la două zile după ce un
număr de state donatoare au promis 5.4 miliarde dolari în ajutor pentru reconstrucţie l Guvernul somalez a lansat serviciul poştal desfiinţat când regimul
conducătorului Siad Barre s-a prăbuşit, în 1991 l A fost semnat un acord de parteneriat pe o durată de trei ani între Comisia Europeană şi UEFA. Acordul este
destinat să consolideze imaginea pozitivă a sportului, în special fotbal, şi a exploata pe deplin potenţialul său în toate domeniile vieţii economice şi sociale l

AeroMobil, un nou venit în
lumea ma}inilor zbur@toare

Visul maşinilor zburătoare datează din anii 1960, când
serialul animat "The Jetsons" a imaginat un viitor în care
aceste vehicule aeriene domină cerul. În ultimii ani,
conceptul de maşină zburătoare a evoluat prin câteva
prototipuri reale.
Acum, compania slovacă AeroMobil este pe punctul de
a aduce maşina zburătoare mai aproape de realitatea
cotidiană, odată cu prezentarea modelului gata pentru
producţie "Flying Roadster", la Festivalul Pionierilor de la
Viena, Austria, din 29 octombrie.
Aici va fi afişat fizic, pentru prima dată în faţa unui
public, “Flying Roadster” - AeroMobil 3.0, un prototip unic
care combină calităţile maşinilor performante cu cele ale
aeronavelor sportive.
"Suntem foarte încântaţi de premiera mondială a noului
nostru prototip. Având în vedere reacţia entuziastă pe care
a manifestat-o comunitatea de inginerie şi de design la
nivel mondial, am accelerat procesul prototipurilor. Foarte
mult efort a intrat în această creaţie, care marchează o
nouă eră în transportul personal", spune Juraj Vaculik, Cofondator şi CEO al AeroMobil.
AeroMobil 3.0 este proiectată pentru doi pasageri şi
poate zbura până la 700 km cu un plin standard de benzină
cu cifra octanică 91. Este propulsat de un motor Rotax 912,
acelaşi motor care este folosit de către o altă maşină care
promite, Terrafugia Transition. Când rulează pe şosea,
aripile vehiculului se pliază în spatele cabinei de pilotaj,

cea ce oferă o dimensiune suficient de mică pentru
manevrare într-un spaţiu de parcare standard.
Versiunea anterioară, AeroMobil 2.5, a dezvoltat în
testele de zbor o viteză de 200 km/h în aer, în timp ce la sol
una uşor mai mică, cu un maxim de 160 km/h.
Pornind de la capotă, AeroMobil prezintă o faţă ascuţită
care seamănă cu un cioc de pasăre. De acolo, corpul se
extinde într-un baldachin curbat complet cu un cockpit
mare, acoperit cu sticlă. În continuare, profilul devine mai
subţire, mai simplificat, ce se poate extinde din nou, în
două cozi verticale, care ascund cele două roţi din spatele
vehiculului. Totul este foarte uşor, fiind utilizată o
compoziţie de tuburi de oţel şi fibră de carbon.
Stefan Klein, co-fondator AeroMobil şi designer-şef, a
lucrat la o maşină de zbor pe parcursul a peste două
decenii. "Vrem să facem transportul personal interesant,
mai eficient şi durabil. Cu tot mai multe maşini pe drumuri şi
aeroporturi din ce în ce mai aglomerate, călătoriile nu mai
sunt ceea ce obişnuiau să fie", a declarat Klein.
Klein şi partenerul său de investiţii, Juraj Vaculík, speră
să atragă, prin prezentarea de la Viena, potenţiali
investitori şi producători pentru a transforma această
maşină într-o realitate cotidiană. Klein estimează că va fi
nevoie de încă doi ani pentru a obţine certificarea Light
Sport Aircraft necesară pentru lansarea efectivă în
producţie a acestui AeroMobil.
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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

Diverse

Vând butelie aragaz. Tel. 0355407466.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri,
pălării bărbăteşti pluşate, vază de
flori mare, corne de cerb, parchet de
fag. Tel. 0255-257476.
Vacă de vânzare cu 2 viţei
gemeni, în Mociur. Tel. 0741123831.
Vând Play Station 3, 600 lei;
PSP, 150 lei; PSP 2, 200 lei; jocuri
originale PS3, PSP, PS2, Wii, 15 lei
bucata. Tel. 0721-414951.
Vând Samsung 8300 cameră 8
megapixeli, 150 lei; Nokia 6300, 100
lei; iphone 3 la cutie cu 2 cartele, 150
lei; Nokia X1 cu 2 cartele, 100 lei şi
alte telefoane, preţuri între 50-100
lei bucata. Tel. 0721-798604.
Vând în Reşiţa dormitor format
din 2 paturi, 2 dulapuri cu 2 uşi,
oglindă, noptieră, 2 fotolii, 500 lei;
sobă de încălzit nouă, 400 lei;
congelator Arctic cu 5 sertare, 500
lei; combină muzicală, radio CD şi
casetă, 250 lei; mobilă Drobeta
compusă din canapea extensibilă,
dulap cu 2 uşi, masă extensibilă,
oglindă rotundă, servantă şi 2 fotolii,
750 lei. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa 2 monitoare color
de 16 inch, în stare foarte bună;
aparat de măsurat glicemia plus
teste, nou; aparat de fotografiat; tv
color Nei cu diagonala 51 cm, cu
telecomandă, necesită mici
reparaţii. Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Reşiţa tv alb negru
Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare foarte bună de funcţionare;
pereche pantofi cu tocuri pentru
femei mărimea 39; fier de călcat;
termoplonjon; difuzoare pentru
televizoare; radio cu baterii Mamaia;
faianţă. Tel. 0737-575779. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă;
baloţi de paie; floarea soarelui, 1.50
lei/kg; ovăz pentru semănat; sorg
pentru animale; porci 100-140 kg, 9
lei/kg; purcei de la 6 săptămâni, 350
lei perechea; vier marele alb cu
landras 200-240 kg, 2000 lei neg
sau la schimb pe 2 porci mai mici,
până la 100 kg; scroafă vietnameză,
90 kg, pentru tăiat sau prăsilă, 200 €
neg. Cumpăr porumb nou din zona
Bocşa-Jebel. Tel. 0740-770047. (rr)
Cumpăr la Bocşa motor de
moară pentru măcinat, monofazic
de 1.8-2.2 KW. Tel. 0745-842054.
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l, 300 lei. Tel. 0748-406496, 0255222550. (RR)
Vând în Reşiţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greutăţi, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând în Anina mânz de 1 an şi 6
luni, semi-muran, culoare roşie,
castrat, învăţat la căruţă, 2300 lei
neg. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând la Butin purcei diferite
vârste şi mărimi. Tel. 0723-128805.
Vând la Sacu 6 purcei de 10
săptămâni, în jur de 20 Kg bucata,
500 lei perechea, neg. Tel. 0747064750. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vişinie, 500 lei; 2 mese de
bucătărie, 100 lei; 2 fotolii şi măsuţă,
300 lei neg; scaune sufragerie, 40
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355421514. (RR)
Vând la Orşova vacă reformă
pentru tăiere şi o viţică de 5 luni rasa
Holstein, preţuri neg la faţa locului.
Tel. 0720-725826. (RR)
Vând la Cuptoare baticuri maro
şi bej cu franjuri, vechi de peste 100
de ani, pentru cântăreţe. Tel. 0255233854. (RR)
Vând în Var, comuna Obreja, 2
vaci, la prima-a doua fătare, fiecare
cu viţică, 5000 respectiv 4800 lei
neg. Tel. 0753-041625, 0746551326. (RR)
Vând în Reşiţa porci la 9 lei/kg.
Tel. 0724-093929. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă living
Romaniţa, 7 corpuri, masă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
colţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitară bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; preţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)
Vând la Jamu Mare un banc de
tâmplărie, 650 €. Tel. 0735-205050.
Vând rezistenţă tip şemineu cu
telecomandă. Stare impecabilă.
Preţ 250 lei. Tel. 0740-089155.
Vând iapă de 5 ani respectiv 9
ani, 8000 lei neg; vacă şi junincă
pentru abator, 4000 lei neg. Tel.
0721-895774. (RR)
Vând la Măureni sobe cu 350,
400 şi 500 lei; masă de călcat, 20 lei;
maşină de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
maşină, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)
Vând drujbă Stihl 180 aproape
nouă, 700 lei; porumbei gălăţeni,
moţaţi, dublu moţ albi, poştali albi,
preţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Timiş o mânză roşie,
preţ neg. Tel. 0726-000754. (RR)
Vând în Caransebeş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei;
maşină BMW cu baterie pentru
copii, 400 lei; rochie de mireasă, 400
lei; rochie de mireasă nouă, 1500
lei; cuptor cu microunde în stare
foarte bună, 70 lei neg. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în Reşiţa motor trifazic de
2.2 KW, 1800 rotaţii/minut, 200 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)
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Vând la Sacu vacă de 8 ani,
2500 lei; porc 150 kg; ponei, 250 €
neg; 7 grăsuni marele alb, 30-35
kg/buc, 500 lei perechea; iapă 9 ani
cu acte la zi, 2500 lei neg; 5 purcei
rasa petrean. Tel. 0732-982025. (rr)
Vând la Mehadica 4 purcei de
2.5 luni, 200 lei/buc; 10 oi, 380
lei/buc. Cumpăr căţel pentru întors
oile. Tel. 0764-447864. (RR)
Vând la Soceni armăsar de 5
ani, învăţat la căruţă, bun de muncă,
3500 lei. Tel. 0720-608347. (RR)
Vând în Reşiţa o vană din fibră
de sticlă, nouă, 1.80x0.80 m, cu
baterie, 300 lei. Tel. 0724-005604.
Vând la Caransebe ş vi ţel
belgian, tăuraş, 10-12 lei/kg viu, 1617 lei/kg tăiat; junincă. Tel. 0745507605. (RR)
Vând în Timiş capre, 350 lei/buc;
ţap de anul acesta, 200 lei. Tel.
0742-127772. (RR)
Vând în Jena 41 de mieluţe, 350
lei/buc; 17 oi bătrâne, 350 lei/buc.
Tel. 0736-097252. (RR)
Vând la Prilipeţ, Valea Almăjului,
o junincă Bălţata Românească de
1,5 ani, sau la schimb pe capre;
pompă submersibilă pentru fântâni,
nouă, în garanţie, 300 lei; maşină de
spălat semiautomată, 300 lei; căruţă
din fier, 500 lei. Tel. 0771-765074.
Cumpăr capre. Tel. 0771765074. (RR)
Vând în Bocşa 2 tablouri din
1938, 200 lei/buc; răcitor din cupru
pentru cazan de ţuică, 200 lei; stupi,
ceară, propolis; aproximativ un
trailer de fân, 300 lei. Tel. 0755042152. (RR)
Vând la Băuţaru de Jos maşină
de ascuţit pânză pentru tăiat lemn.
Tel. 0746-524825. (RR)
Vând în Bănia, Caraş-Severin,
vacă Bălţata Românească cu viţel
2,5 luni, este taur, a doua fătare, 17 l
de lapte, 4800 lei. Tel. 0785-957663.
Vând lemn pentru foc. Tel. 0355806580.
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vişinie, 500 lei; 2 mese de
bucătărie, 100 lei; 2 fotolii şi măsuţă,
300 lei neg; 3 scaune sufragerie, 50
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355421514.
Vând urgent mobilă veche
Camix Lux, 350 lei şi pat mare cu
saltea cu 2 lăzi, 350 lei. Tel. 0355407975.
Vând dulap 3 uşi şi cumpăr
aparate radio vechi cu lămpi. Tel.
0744-147701.
Vând combină muzicală Philips
şi Universum, antenă satelit auto
completă digital, receptoare, dvd, tv
auto, laptop Apple, copiatoare
Epson, cd-uri muzică etc. Tel. 0726211340, 0772-215308.
Vând canapea, garnitură hol,
scaune pliante, set masă berărie,
fotoliu electric, masă de perete,
scaun birou. Tel. 0726-211340
0772-215308.
Vând drujbă electrică, flex,
circular de mână, ferestrău, rindea
electrică, maşină de găurit, scule
fixe. Tel. 0726-211340, 0770215308.
Vând fier de călcat Mureş şi tv
alb-negru Diamant 249 cu diagonala de 61 cm. Tel. 0725-744644,
0741-633690.
Vând dublu radiocasetofon
Osaka, casete audio şi 2 difuzoare
marca Grundig. Tel. 0725-744644,
0741-633690.
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Vând tv color Vestel cu diagonala de 51 cm, cu telecomandă. Tel.
0725-744644, 0741-633690.
Vând aparat de făcut glicemia +
teste, în stare foarte bună. Tel.
0770-515588, 0737-575779.
Vând înc ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola
şi Alcatel, în stare foarte bună. Tel.
0725-744644, 0741-633690.
Vând un aparat foto Smena 8M,
un aparat foto digital Ranger, un
radio pe baterii Mamaia 4, un radio
cu ceas Kosmodisk, o sursă de
220V, memorie DDR 256 MB şi
palete de mixer. Tel. 0725-744644,
0770-515588.
Vând tv color Philips cu diagonala de 51 cm, cu telecomandă. Tel.
0725-744644, 0741-633690.
Vând plantă Kiwi Jenny
„Actinidia deliciosa” (soi autofertil)
50-60 cm înălţime. Preţ 42 lei/buc.
Tel. 0742-573160.
Vând smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatizaţi local.
Rezistă la maturitate până la -25
grade Celsius. Preţ 29 lei/buc. Tel.
0742-573160.
Vând pomi de Rodiu fructifer 3035 cm înălţime. Preţ 30 lei/buc. Tel.
0742-573160.
Vând măslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1 L. Fac flori şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Preţ 55 lei. Tel.
0742-573160.

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj pe strada Făgăraşului. Preţ 190 lei pe lună. Tel. 0721414951.
Închiriez garaj. T el. 0770478743.
Vând Golf 3, an 1994, stare
perfectă, acte la zi, 1,8 B. Fără
accidente, vopsea originală, multe
utilităţi, frâne pe disc faţă-spate.
Adeverinţă ANAF. Preţ 1150 €
negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând în Reşiţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, culoare alb originală,
ţinut în garaj, perfectă stare de
funcţionare, 1600 € puţin neg. Tel.
0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa 4 cauciucuri de
vară 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1950 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3100 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)
Vând în Reşiţa Audi A6 din 2000,
motor 2.5, înscris, taxe la zi, taxa
nerecuperată, 3500 € neg. Tel.
0724-005604. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia şi Opel
Corsa pentru piese de schimb. Tel.
0721-895774. (RR)

Debitoarea SC Ica&Gabriela SRL, sediul social în sat Brebu, com.
Brebu, nr. 144, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală 18528239,
număr de ordine în Registrul Comerţului J11/256/2006, prin
administrator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publica următoarea:

NOTIFICARE
În baza art. 61 alin (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 03.11.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.11.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 10.12.2014.
Termenul de continuarea a procedurii este 11.12.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 02.12.2014 ora 12,30 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.
Administratorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
02.12.2014 ora 12,00 la sediul administratorul judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 15.01.2015 se citează:
l Ignat Gheorghe, cetăţean român, domiciliat în municipiul Reşiţa, bdul Republicii, nr. 23, sc. 2, et. 7, ap. 25, jud. Caraş-Severin, data naşterii
02.05.1974, în oraş Anina, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI
seria KS, nr. 057561, emis de Mun. Reşiţa, la data de 25.09.2001, CNP
1740502113684, în calitate de asociat şi administrator;
l Ignat Angela, cetăţean român, domiciliat în municipiul Reşiţa, b-dul
Republicii, nr. 21, sc. 4, et. 2, ap. 7, jud. Caraş-Severin, data naşterii
29.06.1967, în loc. Hinova, jud. Mehedinţi, act de identitate tip CI seria
KS, nr. 296144, emis de SPCLEP Reşiţa, CNP 2670629250520, în
calitate de asociat şi administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
2080/115/2014 fiind timbrată corespunzător.

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

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.
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Vând în Reşiţa camion Iveco,
3.5 tone, an 2002, 5.5 m lungime,
roţi duble pe spate, acoperit, 3800 €
neg. Tel. 0727-245233, 0770307812. (RR)
Vând în Boc şa subwoofer
pentru maşină, de 1000 şi 1200;
staţie de maşină de 1200; scuter
Aprilia, motor de 49; bicicletă
performantă, 1500 €; 2 boxe de 500
W. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, adus din Italia, nerulat
în ţară, înscris în circulaţie, 3200 €
neg. Tel. 0742-992363, 0255556239. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra,
motor de 1.6, an 1993, pentru piese,
350 € neg. Tel. 0731-671268. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei; cauciucuri de
vară plus jante 195x70 R5PC, 600
lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând la Reşiţa bare direcţie,
spoilere, roţi şi alte piese de Dacia,
preţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Caransebeş un Rover
414 pe benzină, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi şi geamuri
electrice, volan reglabil, acte la zi,
înscris pe persoană fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1300 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând în Reşi ţa autoturism
Mitsubishi Galant 137 CP, unic
proprietar, 165.000 km reali, stare
impecabilă, unic proprietar, vopsea
originală, 1600 € neg; motocicletă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rulaţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinută în garaj, 1200 € 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, 180
lei; portbagaje auto pentru biciclete,
60 lei/buc; jante tablă pe 13 şi 14 ţoli,
de Nissan Primera, Opel Corsa,
Citroën, 50 lei/buc; jante tablă
pentru Mercedes A180, 50 lei/buc;
jante de aliaj pentru Ford, în 4 găuri,
pe 15 ţoli, 300 lei; plăcuţe de frână
faţă noi, sigilate, marca Ferodo
Premier, pentru Mercedes Vito,
Opel Astra de 1.8 şi 2.0 l, BMW seria
5, Volkswagen Touareg an 2000,
120 lei/set; cauciucuri moto, de la 50
lei/buc; cască moto nouă Probiker,
200 lei; 2 portbagaje laterale pentru
motocicletă, din fibră de sticlă,
foarte frumoase, culoare ro şu

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile
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sidefat, cu cheie, 150 lei perechea.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Sacu motocultor de 7
CP, pentru grădină, aproape nou,
350 € neg; scuter Honda Bali, motor
de 49, înscris, acte la zi, 250 € neg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Cumpăr Dacia Papuc model
2000-2002, cu 2 locuri. Tel. 0740770047. (RR)
Vând remorcă pe 2 roţi, stare
perfectă de funcţionare. Tel. 0727291553. (RR)
Vând la Bocşa maşină Hyundai,
16 valve, numere Bulgaria, 770 €.
Tel. 0755-042152. (RR)
Vând garaj în Micro 2, teren şi
construcţie intabulată, curent şi
rafturi. 8600 €. Tel. 0771-533291.
Vând Vw Passat 1,9 tdi break,
distribuţie şi kit ambreiaj schimbat,
itp 2016, accept orice test, 5800 €.
Tel. 0728-813340.
Vând Fiat Stilo, a.f. 2001, motor
1,6 l, Euro 4, 107.000 km, maşină de
garaj, dotată full. Preţ 2.600 € neg.
Tel. 0745-974507, 0355-427855.
Vindem cauciucuri noi şi reşapate pentru maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

Matrimoniale
Domn simpatic, serios, 50/177/
70, situaţie bună, auto, fără vicii, o
obligaţie, onorată. Doresc căsătorie, similar. Tel. 0724-403069.
Tânăr 30 ani, serviciu, doresc să
cunosc o tânără maxim 35 ani, fără
copii, pentru prietenie-căsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Pensionar, am 68 ani, caut o
doamnă pentru căsătorie, 60-65 ani,
de la sat sau din oraş. Să nu fumeze.
Stau la casă în stare bună. Tel.
0741-123831.
Bărbat 39/183/83 şaten, ochi
verzi, divorţat, serios, doresc relaţie
pentru căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0747-663352.
Reşiţean, singur, 175/78/49,
doresc să cunosc o doamnă suplă
40-50 ani, pentru o relaţie bazată pe
sentimente sincere şi respect
reciproc. Tel. 0771-089215.
Doamnă 50 ani, doresc să
cunosc un domn de vârstă
apropiată, pentru prietenie sau
căsătorie. Ofer seriozitate şi rog
seriozitate. Tel. 0741-528025.
Doamnă, văduvă, 57 ani, judeţul
Mehedinţi, caut un domn, 57-65 ani,
nefumător, să locuiască la mine la
casă, aproape de Băile Herculane.
Tel. 0740-986234.
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Domn de la ţară, 49 ani, 2 copii,
doresc să cunosc o doamnă pentru
prietenie/căsătorie. Tel. 0734819324.
Bărbat drăguţ, studii superioare,
fără vicii, 48 ani, 1,76/76 caut
doamnă înaltă, drăguţă, cu prioritate
din domeniul comerţului, fără vicii,
până în 48 ani. Fără complicaţii, să
locuiască la mine. Tel. 0728333317.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Doamnă 46 ani, cu experienţă,
ofer menaj 1-2 zile/săptămână la
familie serioasă, intelectuali. Tel.
0743-152728 dimineaţa.
Execut case la roşu, acoperişuri
la blocuri cu ţiglă sau tablă Lindab,
jgheaburi. Tel. 0740-203806.
Caut o persoană pentru construit solar şi grădinărit; persoană
pentru construcţia unui cuptor grill în
curte. Tel. 0740-850442. (RR)
Instalator profesionist montez
centrale termice, calorifere, apometre, robinete, obiecte sanitare,
instalaţii pe cupru şi henco, filtre apă
etc. Tel. 0740-520382.
Primesc băiat în gazdă. Tel.
0729-115691.
Repar maşini de spălat, frigidere, aragaz, montez centrale termice,
execut instalaţii sanitare şi electrice
ofer garanţie. Tel. 0746-213516.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Firmă de construcţii cu o vastă
experienţă în domeniul amenajărilor
interioare executăm lucrări de la A la
Z, la preţuri accesibile pentru toată
lumea. Tel. 0256-270016.
Profesoară, învă ţ ătoare, cu
experienţă şi recomandări, meditez
elevi şcolari clase 1-4 la toate
materiile şi 5-8 la limba română,
numai la familii serioase, zona
Moroasa, Luncă, Complex. 10
lei/oră. Tel. 0748-841669.
Învăţătoare-educatoare, 53 ani
cu experienţă şi recomandări, duc
aduc elevi, şcolari de la şcoală,
pregătesc teme, gătesc, numai la
familii serioase şi anti-alcoolice.
Pregătesc şcolari la teme clasele 14 la toate materiile. 10 lei pe oră.
Zona Moroasa, Poliţie, Luncă,
Complex. Tel. 0748-841669.
Familie de intelectuali, profesorînvăţător, luam în îngrijire la domiciliul lor, familii sau bătrân, bătrână
singuri. Oferim îngrijire maximă,
gatit, tratament, numai la familii
serioase. Zona Luncă, Moroasa,
Poliţie, Complex. Tel. 0748-841669.

Prisma s.r.l. angajează

Persoană serioasă, bărbat cu
experienţă şi recomandări doresc
angajare, administrator, vânzător,
lucrător comercial, îngrijire case,
vile, pensiuni, terenuri sportive,
numai la persoane serioase. Tel.
0748-841669.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Caut îngrijitoare permanentă
pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare şi carte de muncă
dacă este cazul. Tel. 0724-185451.
Transport persoane săptămânal
în Austria, Viena, Gratz, Lintz,
Salzburg şi retur. Tel. 0723-090853.
Zbor peste Timişoara de 30 min,
25 € + TVA/persoană. Rezervări pe
www.maxair.ro sau la telefon 0755084464. Vă aşteptăm să zburaţi cu
noi!

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişoarei 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.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru:
1. Concesionarea terenului intravilan înscris în CF nr. 33690
Oraviţa, nr. cadastral 33690 în suprafaţă de 880 mp, situat în Oraviţa,
str. Răchitovei, nr. 18 conform HCL nr. 96/29.09.2014;
Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism-camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu
data de 20.10.2014. Licitaţia va avea loc în data de 05.11.2014, ora
10, cu repetare în fiecare miercuri până la adjudecare. Ofertele se
depun până în data de 04.11.2014, ora 16, la secretariatul primăriei
oraşului Oraviţa.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

Secretar comisie evaluare
Neamţu Valeria
0761118091

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.10.2014
REŞIŢA: barman: 1; brancardier: 1; confecţioner articole din
piele şi înlocuitori: 1; consilier economic: 1; consilier financiarbancar: 1; instructor auto: 1; lăcătuş construcţii metalice şi navale:
1; lăcătuş-montator: 1; manipulant mărfuri: 1; maşinist la maşini
mobile pentru transporturi interioare: 1; muncitor necalificat în
industria confecţiilor: 1;

- agent marketing
- secretar redacţie

Condiţii: studii adecvate, absolvent 2014.

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

ANINA: ajutor ospătar: 1; muncitor necalificat la întreţinerea de
drumuri, şosele, poduri, baraje: 5; secretară: 1; zugrav: 2;

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.

BOCŞA: manipulant mărfuri: 1; paznic: 1;
BĂILE HERCULANE: casier: 1; ospătar (chelner): 2;
ORAVIŢA: confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 2;
confecţioner-asamblor articole din textile: 1; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 1;
TOTAL JUDEŢ: 30

(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:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Turma de zimbri din Munţii Ţarcu, pusă la încercare

la mai mulţi specialişti din ţară şi străinătate, pentru a
forma un grup de lucru care să găsească cele mai bune
soluţii pentru a proteja aceste animale în timpul iernii. În
primăvară, un nou grup de zimbri va fi adus în Munţii
Tarcu în vederea formării unei populaţii viabile de 500
de animale până în 2022.
Dacă pe vremuri zimbrii rezistau cu brio gerului
românesc, astăzi animalele sunt foarte sensibile. “Iarna
este o perioada foarte grea pentru aceste animale, iar
prioritatea noastră în acest moment este ca zimbrii să
să se desfăşoare într-un cadru cât mai sălbatic, fără
contact uman, care poate fi o cauză de stres
suplimentară. Resălbăticirea nu este un proces uşor,
aici ei învaţă să trăiască liberi, să îşi caute singuri hrana
cea mai bogată în nutrienţi şi să se ferească de
prădători.” spune Joep van de Vlasakker, specialistul în
zimbri al programului Rewilding Europe.
În urmă cu câteva săptămâni, zimbrii din Munţii
Ţarcu au fost transferaţi din zona de aclimatizare de 15
hectare intr-o zonă de semi-libertate de 10 ori mai mare.
Aceasta este o zonă nouă pentru ei şi intervin noi
elemente de stress. Experţii WWF şi Rewilding Europe
au petrecut săptămânile trecute analizând starea
zimbrilor şi au hotărât să reducă impactul uman asupra
lor pentru a asigura un proces de adaptare cât mai

Bucureşti 6 Octombrie 2014 - Specialiştii WWF şi
Rewilding Europe monitorizează adaptabilitatea
zimbrilor la sălbăticie, în condiţiile în care trei dintre ei au
murit în ultimele săptămâni. În anotimpul friguros, când
zimbrii sunt foarte vulnerabili, situl va fi închis pentru
tururi ghidate, sezonul turistic reluându-se la primăvară.
Schimbarea de anotimp şi o toamnă cu o umiditate
sporită reprezintă perioadă cu un consum mare de
energie pentru zimbri, lucru ce le-a scăzut
imunitatea.Totodată perioada aceasta de trecere între
anotimpuri în care animalele işi schimbă părul, le
solicită suplimentar organismul. Aceste slăbiciuni vin în
completarea unui stress pre-existent la care zimbrii au
fost supuşi în urma tranchilizării, transportului şi
schimbărilor sociale prin care au trecut la venirea în
România. Toţi aceşti factori şi-au lăsat amprenta pe cei
mai slăbiţi dintre ei, iar trei dintre exemplare au murit.
Aşteptăm concluziile analizelor trimise către
Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară din Bucureşti.
Există suspiciunea că boala limbii albastre, apărută
pentru prima dată în România în ultimele luni, ar fi
afectat aceste animale. Boala nu este contagioasă, ci
se transmite prin culicoide (musculiţe înţepătoare), iar
ceilalţi zimbri din Armeniş sunt într-o stare stabilă şi nu
arată semne de slăbiciune. WWF-România a făcut apel

natural. Tururile ghidate se vor relua in primăvară.
Despre zimbru
Zimbrul e cel mai mare mamifer terestru din Europa.
Odinioară era prezent pe tot continentul, cu excepţia
unor zone din Spania, Italia şi nordul Scandinaviei.
Acum însă este mai rar decât rinocerul negru, doar
3403 exemplare rămânând in toată lumea în libertate
sau semi libertate. România e una dintre cele 9 ţări
europene cu zimbri care trăiesc în sălbăticie.
Zimbrul este o specie cheie pentru fenomenul de
„resălbăticire”, alimentaţia sa având un impact real
asupra vegetaţiei. El consuma iarbă dar şi mărăcini,
puieţi şi arbuşti, formând astfel ochiuri de pădure şi un
peisaj mozaicat, contribuie la fertilizarea pajiştilor, bătătorindu-le, răscolind nisipul şi noroiul, iar în felul acesta
ajută la menţinerea unei diversităţi biologice ridicate.
Impactul proiectului în regiune
Prezenţa zimbrilor în această regiune va contribui la
accelerarea proceselor naturale ecologice şi va
favoriza atât creşterea biodiversităţii, cât si dezvoltarea
durabilă a comunităţilor locale. Ecoturismul este una
dintre variantele fireşti de dezvoltare a unei zone cu
astfel de caracteristici de sălbăticie.
De la sosirea zimbrilor în Armeniş, comunitatea
locală a cunoscut deja aceste beneficii. Localnicii s-au
organizat deja într-o asociaţie locală în vederea oferirii
unor servicii de agro-turism, iar oaspeţii nu au întârziat
să apară. Arhitectura locului cu case tip fortăreaţă,
sălaşe bănăţene din piatră, lemn şi ţiglă din satele
învecinate (Sat Bătrân, Sub Margine, Plopu) sunt o
atracţie în sine, turiştii având ocazia să cunoască
măiestriile şi îndeletnicirile oamenilor din zonă.
Munţii Ţarcu sunt parte componentă a uneia dintre
ultimele zone sălbatice ale Europei, cu suprafeţe
întinse, fără acţiune intrusivă a omului, unde procesele
naturale se pot desfăşura nestingherite. Obiectivul programului Rewilding Europe este să formeze o populatie
de peste 500 de animale, impartita in cel putin 3 sub
populatii precum şi coridoare ecologice de migratie
pentru animale sălbatice, care să contribuie la îmbunătăţirea conectivităţii cu celelalte zone învecinate.
Rewilding Europe şi WWF-România implementează
acest proiect împreună cu comunitatea locală din Armeniş şi din împrejurimi, implicând antreprenori locali,
direcţii silvice, asociaţii de vânătoare şi tur-operatori.
Despre WWF (World Wide Fund for Nature):
Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai
importante organizaţii internaţionale care derulează
proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări.
Misiunea WWF la nivel global este să oprească
degradarea mediului înconjurător şi să construiască un
viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai
multe detalii la: www.wwf.ro.

Clisura Dun@rii sub eterna amenin]are a polu@rii cu de}euri miniere
de la depozitul T@u}ani-Bo}neag al SC Moldomin Moldova Nou@
În această perioadă viteza vântului în clisura Dunării
s-a apropiat de viteza necesară pentru a ridica praful de
pe depozitul de deşeuri miniere Tăuşani - Boşneag din
Moldova Nouă şi al transporta peste localităţile din
Clisura Dunării, din România şi Serbia. Deocamdată
praful pluteşte în aer doar în zona iazului dar aceasta nu
însemnă că în zilele următoare lipsite de precipitaţii şi
cu temperaturi mai ridicate fenomenul nu va căpăta
amploare datorită Coşavei şi Gorneacului, vânturile
care bâtuie toamna şi primăvara Clisura Dunării .
Pentru masuri concrete destinate rezolvării eternei
poluări cu praf de deşeuri miniere de la Moldova Nouă
de 8 ani nimeni nu mişcă un deget nici măcar în
campaniile electorale.
Deşi GEC Nera a atenţionat in repetate rânduri
autorităţile că poluarea de la Moldova Noua ar putea fi

redusa considerabil cu o investitie de cateva zeci de mii
de Euro în condiţiile în care peste depozit , in perioadele
ploioase, ar fi împrăştiat un amestec sărac de
ingrasaminte agricole combinat cu alte substante
organice. Acestea ar ajuta natura sa lucreze la
consolidarea vegetativa a iazului. Dovada că solutia
este viabila sunt zonele mici de vegetatie aparute pe
suprafata depozitului, acolo unde chiar vântul a adus
din altă parte praf necontaminat cu deseuri miniere.
Insa banii cu nemiluita acordati SC Moldomin de
către structurile guvernamentale pentru intretinerea
depozitului Tauşani-Boşneag, prin stropire sau alte
metode prin care efectele sunt greu măsurabile, sunt o
miza importanta pentru ca acest tip de "metode" să
dureze. Promisiuni electorale trebuie făcute şi in viitor.
Doina Mărgineanu, consilier pentru relaţii pubice

Joi/16 Octombrie

Vineri/17 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+18ºC
+13ºC

Oraviţa +16ºC
+12ºC

pe următoarele

+18ºC
+13ºC

11 zile
Luni, 20 Octombrie

8

+19ºC
+13ºC

Reşiţa

+20ºC
+9ºC

Sâmb@t@/18 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+20ºC
+11ºC

Reşiţa

+18ºC
+7ºC

Oraviţa +17ºC
+10ºC

Miercuri, 22 Oct.

Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+7ºC

Caransebeş

+19ºC
+7ºC

Reşiţa

+16ºC
+8ºC

Joi, 23 Octombrie

+20ºC
+6ºC

Oraviţa +16ºC
+7ºC

Oraviţa +13ºC
+7ºC

+20ºC
+12ºC

Marţi, 21 Octombrie

Duminic@/19 Octombrie

+18ºC
+7ºC

Vineri, 24 Octombrie Sâmbătă, 25 Oct.

Duminică, 26 Oct.

Reşiţa

+18ºC/+8ºC

+17ºC/+9ºC

+17ºC/+6ºC

+8ºC/+4ºC

+8ºC/+2ºC

+8ºC/+2ºC

+6ºC/0ºC

Timişoara

+20ºC/+11ºC

+20ºC/+9ºC

+19ºC/+9ºC

+15ºC/+7ºC

+16ºC/+7ºC

+17ºC/+7ºC

+9ºC/-1ºC
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