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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Primăria Reşiţa
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al deşeurilor în CS
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Raportare financiară
simplificată pentru
microîntreprinderi

1. Kelemen Hunor (UDMR) are 47 de ani şi
6. Elena Udrea (Partidul Mişcarea Populară)
este ministru al Culturii şi vicepremier în are 41 de ani, fiind cel mai tânăr candidat la Precabinetul condus de Victor Ponta.
şedinţie. A fost ministru al Dezvoltării Regionale
şi Turismului în cabinetul condus de Emil Boc.

10. Szilagyi Zsolt (Partidului Popular
Maghiar din Transilvania) are 46 de ani. În
prezent este şeful de cabinet al lui Tokes Laszlo,
la Bruxelles.

Agenda şedinţei
Guvernului României
din 29 octombrie 2014
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Sprijinirea activităţii
întreprinderilor
Indemnizaţiilor lunare
cuvenite persoanelor

2. Klaus-Werner Iohannis (Alianţa CreştinLiberală PNL-PDL) are 55 de ani. Este primarul
Sibiului din anul 2000.

persecutate din
7. Mirel Mircea Amariţei (Partidul Prodemo)
este de profesie avocat şi este liderul partidului
Prodemo.

11. Monica Luisa Macovei are 55 de ani şi
candidează independent. A fost ministru al
Justiţiei şi a demisionat din PDL pentru a candida
ca independentă la alegerile prezidenţiale.

motive etnice
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UE în domeniul
cancerului de sân vizează
tratamentul personalizat
Misteriosul avion orbital
X-37B, al US Air Force

...pag. 5
3. Dan Diaconescu (Partidul Poporului - Dan
Diaconescu) are 46 de ani, este ziarist,
8. Teodor Meleşcanu are 73 de ani şi a fost
prezentator, fondator al televiziunilor OTV şi
director al Serviciului de Informaţii Externe. Fost
DDTV. În 2010 a format Partidul Poporului.
ministru de Externe, Meleşcanu candidează ca
independent la funcţia de preşedinte.

4. Victor Viorel Ponta (Alianţa Electorală
PSD-UNPR-PC) are 42 de ani şi candidează
pentru prima dată la presedinţie.

5. William Brânză (Partidul Ecologist
Român) are 42 de ani şi este deputat.

9. Gheorghe Funar are 65 de ani şi
candideaz ă independent la funcţia de
preşedinte. A fost primar al oraşului Cluj-Napoca
şi secretar general al Partidului România Mare.

12. Constantin Rotaru (Partidul Alternativa
Socialistă) are 59 de ani este om de afaceri. A
candidat la alegerile parlamentare pentru
Parlamentul European din 25 noiembrie 2007 şi
în 2009 a candidat la Preşedinţia României.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
13. Călin Popescu Tăriceanu are 62 de ani
şi a fost premier al României. În prezent este
preşedintele Senatului, iar la funcţia supremă în
stat candidează independent.

14. Corneliu Vadim Tudor (PRM) are 65 de
ani şi candidează pentru a cincea oară la
alegerile prezidenţiale. În anul 2000 a ajuns în
turul doi al scrutinului, pe care l-a pierdut în faţa
lui Ion Iliescu.

Consiliul Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii
(CNSAS) a anunţat că niciunul
dintre cei 14 candidaţi înscrişi în
cursa pentru alegerile
prezidenţiale nu a colaborat şi
nu a fost lucrător al fostei
Securităţi.
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Primăria Reşiţa ne informează
Având în vedere Dispoziţia Primarului nr.
2674/2014, programul cu publicul al Serviciului
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Reşiţa
a fost prelungit în această săptămână.
Astfel, până vineri, 31 octombrie 2014, orarul va fi
între orele: 08:30-13:00 şi 15:00-18:30.
Sâmbătă, 1 noiembrie 2014, programul va fi între
orele 08:00-16:00.
Duminică, 2 noiembrie 2014, orarul este de la
08:00-21:00.
Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a notificat
proprietarul imobilului, situat în municipiul Reşiţa, str.
Libertăţii (restaurant Valahia), avariat de un incendiu
în anul 2012, să întreprindă măsurile de punere în
siguranţă a clădirii, de refacere a faţadei şi a
acoperişului, conform HCL nr. 1/2010 modificată şi
completată.
În prezent, clădirea prezintă un real pericol
pentru pietonii care se deplasează în zonă şi pentru
automobilele care sunt parcate pe trotuar.
Proprietarul imobilului a avut ca termen data de
15 octombrie 2014 pentru a transmite, în scris,
administraţiei locale un răspuns privind măsurile
luate. Întrucât, până la această dată, nu a fost primit
un răspuns din partea proprietarului imobilului,
administraţia locală a revenit cu o nouă notificare,
fiind dat un nou termen până în 13 noiembrie 2014,
în caz contrar, urmează a fi aplicate şi amenzi.
În urma aprobării în Comisia de circulaţie,
constituită la nivelul Primăriei Municipiului Reşiţa, a
reorganizării circulaţiei prin introducerea sensurilor
unice pe străzile adiacente Pieţei agroalimentare
Reşiţa Sud, informăm cetăţenii că mâine, 29
octombrie 2014, în întervalul orar 07:00-18:00,
circulaţia autovehiculelor va fi interzisă pe str. Horea,
pe porţiunea cuprinsă între staţia CFR Reşiţa Sud şi
str. Bega.
Măsura este necesară pentru efectuarea
marcajelor rutiere şi semnalizarea pe verticală prin
indicatoare rutiere.
Conducătorii auto sunt rugaţi să respecte

indicatoarele rutiere, amplasate în zonă, pe
perioada desfăşurării lucrărilor.

A început etapa de construc]ie a Centrului
de management integrat al de}eurilor
în jude]ul Cara}-Severin

În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor
în judeţul Caraş-Severin”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean
Caraş-Severin, la Lupac a început deja etapa de construcţie efectivă
pentru contractul de lucrări (CL1) „Construirea Centrului de
management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.
CL1 a fost semnat în iunie 2014 cu Asocierea S.C. Alpha Construct
Sistem S.A. Drobeta Turnu Severin - S.C. Ecoviable Inginerie S.R.L.
Bucureşti, iar amplasamentul a fost predat constructorului în data de
16 iulie 2014. Centrului de management include un depozit central
ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecanobiologică simplă. Contractul are o valoare totală de 73.651.584,56 de
lei, iar termenul de finalizare este în iulie 2015. Proiectarea Centrului de
management a avut în vedere evitarea oricăror riscuri pentru populaţie.
Astfel, locaţia selectată de la Lupac se află la o distanţă de peste 2 km
de zona locuită. Nu vorbim despre amenajarea unei gropi de gunoi, ci
despre o bază centrală de gestionare a deşeurilor. Aici vor ajunge
deşeurile separate de populaţie pe categorii de reciclabile
(hârtie/carton, stică, plastic şi metal) şi deşeuri menajere. Deşeurile
reciclabile vor fi introduse în staţia de sortare, fiind pregătite pentru
reciclare. Deşeurile menajere vor fi introduse în staţia de tratare
mecano-biologică şi, după proceduri specifice succesive, vor fi
transportate la depozitul de deşeuri ecologic.
Este important de menţionat că depozitul Lupac este un depozit de
deşeuri nepericuloase, de tip menajer, produse în judeţul CaraşSeverin. Nu sunt acceptate deşeuri animaliere, deşeuri lichide, deşeuri
periculoase din activităţi medicale sau cu caracter inflamabil, exploziv,
coroziv etc. De aceea, la intrarea în depozit, deşeurile sunt aduse de
transportatori autorizaţi, sunt cântărite şi verificate. Depozitul de
deşeuri va fi realizat etapizat: prima celulă de depozitare este
proiectată pentru o perioadă de operare de şapte ani. Celula 2 este
dimensionată pentru o perioadă de exploatare de 15 ani şi celula 3 va fi
exploatată timp de 10 ani, astfel durata de funcţionare a depozitului de
deşeuri este de 32 de ani.
Până în prezent, a fost demarată execuţia lucrărilor permanente
aferente depozitului conform de de şeuri, prin cur ă ţarea
amplasamentului, decopertare, înlăturarea stratului vegetal al
drumului 1, trasarea drumurilor 2 şi 3, a platformei administrative şi
celulei 1, au fost realizate excavaţii şi umpluturi cu material din groapa
de împrumut. Derulat pe o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie
2015, proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea
sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor
istorice contaminate”. Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei
(fără TVA). Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este dl
Victor Naidan, manager proiect, telefon: 0255-224.920, fax: 0255Spatiul in care se va construi acest amplasament 227.045, e-mail: naidan.victor@cjcs.ro
se afla in partea estica a zonei industriale Cilnicel, o
zona cu gradini si salase. Suprafata zonei unde se
va construi este de 34,50 h, iar zona prin prevederile
propuse, va utiliza si integra cadrul natural.
Zona rezidentiala de aici se va intinde pe o
suprafata de 16,40 ha iar zona de agrement va avea
10,60 ha. Va fi si o zona mixta de circa 7, 50 ha.
Locuintele din zona rezidentiale vor fi de inaltime
mica, doar la intrarea in amplasament vor fi locuinte
cu parter si 2 etaje.
Zona de agrement pare sa fie una interesanta, cu
strand, zona de sport, loc de joaca, spatiu verde,
magazine si chiar pensiuni.
Zona mixta se pare ca va fi una "colorata" si va
cuprinde pe langa vilele Renk, 2 blocuri de locuinte,
o piata tip bazar si spatii de depozitare. Terenul
UCMR va fi propus spre refunctionalizare. Un bloc
se va construii pe terenul U.A.T Resita.
Primaria considera ca zona intruneste conditiile
favorabile pentru un astfel de amplasament si poate
schimba imaginea orasului prin acest proiect.

În cadrul Comisiei de circulaţie,
Primarul
municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, şi factori de
răspundere din cadrul administraţiei publice locale,
ai Poliţiei Locale şi ai Poliţiei Municipiului Reşiţa au
analizat problema marcării a trei benzi de circulaţie
din sensul giratoriu din zona Intim în locul celor două
benzi, existente anterior efectuării lucrărilor de
refacere a pasajului rutier de către Direcţia
Regional ă de Drumuri şi Poduri Timişoara.
Menţionăm că, înainte de executarea acestor
marcaje care creează perturbări în traficul rutier,
afectând siguranţa circulaţiei, Comisia de circulaţie
nu a fost consultată.
Ca urmare, administraţia publică locală a înaintat
o adresă Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri
Timişoara, în vederea remedierii acestei deficienţe,
cu propunerea de a reface marcajele pe două benzi
de circulaţie sau de a prezenta un proiect privind
modificarea semnalizării rutiere orizontale (marcaje
rutiere).
Biroul de presă

Pe scurt
Spatiile marcate din fata IPJ-ului vor deveni
parcari cu taxa. Incepand cu ianuarie 2015
parcarile din fata fostului IPJ, in prezent S.C Case
S.A, vor intra in circuitul parcarilor cu taxa, mai ales
ca aceste parcari au fost modernizate cu bani din
bugetul local. Desi initial aceste spatii au fost gandite
pentru angajatii institutiilor care si desfasoara
activitatea in cladire, se pare ca de la inceputul
anului viitor acestea vor intra in circuitul public.
Autoritatile locale au acordat amenzi
institutiilor si firmelor care nu si-au intretinut spatiile
verzi, zona verde din apropierea Centrului Civic, dar
si avertismente care vizau lucrarile pasajului din
zona centrala, care au fost incepute in 2006 si nu sau mai finalizat. Desi exista reclmatii legate de
situatia spatiilor dintre institutii, autoritatile locale au
sustinut ca s-au luat si se vor lua in continuare
masuri.
Bani de la Guvern pentru centralele de
apartament ale resitenilor
Un punct al ultimei sedinte de Guvern a vizat
acordarea de ajutoare sociale celor 450 de familii din
Resita care au fost racordate la sistemul de
termoficare local, fostul CET. Se preconizeaza ca in
cateva zile vor sosi banii de la guvern si in aceste
conditii resitenii indreptatiti vor avea posibilitatea sasi achite centralele de apartament. Suma primita de
la guvern este de aproape 12 miliarde de lei vechi.
Cei care si-au permis, dintre fostii abonati CET, si-au
cumparat din proprii bani centralele. Familiile care
beneficiaza de acest ajutor, in urma anchetelor
initiate de serviciile sociale ale Primariei, vor primi
intre 2000 si 3000 de lei pentru a-si achizitiona
centralele termice. Celelalte familii care nu
beneficiaza de acest ajutor de la guvern vor primi
totusi un ajutor, un cuantum de 500 de lei pentru ca
marea majoritate nu au consumat agent termic.
Acestia doar au avut contracte scriptice cu fostul
CET. In sedinta de Consiliul Local s-a decis
acordarea unor sume de bani si acestor familii, fosti
abonati ai sistemului local de termoficare.

Proiecte municipale la final de toamna
Inca doua proiecte ale Primariei resitene au fost
inaugurate acum, la final de toamna.
Recent a fost inaugurata parcarea din fata
imobilului S.C Case S.A, fostul IPJ, din Centrul
administrativ. Parcarea are o suprafata de 1850 de
metri patrati si a fost modernizata impreuna cu
spatiile pietonale aferente. Este vorba despre 56 de
locuri de parcare amenajate si marcate.
Aceste parcari nu vor fi taxate, momentan, de
catre administratia locala pentru ca sunt destinate
angajatilor institutiilor care isi desfasoara activitatea
in cladirea IPJ-ului.
O alta lucrare despre care locuitorii din Moroasa
spuneau ca era necesara, este un zid de sprijin de pe
strada Petru Maior. A fost realizat in perioada iunieoctombrie a acestui an si are o inaltime de 1,3 m de si
o lungime de 93 de metri. Prin aceasta lucrare s-a
realizat inclusiv preluarea apelor de infiltratie.
Intrebat de catre jurnalisti daca aceasta lucrare
se justifica, primarul Mihai Stepanesu a precizat:
Primaria Resita vrea cartier rezidential in "Orasul nostru este un oras special, amplasat intre
Valea Cilnicelului
dealuri, iar aici in zona Moroasa am avut de-a face in
Valea Cilnicelului se va transforma in zona de nenumarate randuri, anii precedenti, cu ape de
infiltratii, teren instabil, iar acest zid de sprijin
agrement si locuinte individuale.
Primaria Resita are planuri mari legate de consolideaza terenul.
Elena Franţ
realizarea unui cartier rezidential.

2

| 30 Octombrie - 5 Noiembrie 2014 | PRISMA

La Moldova Noua se vor realiza o Uzina de Apa si o Statie de
Epurare de ultima generatie. Aceasta investitie va fi realizata din
fonduri europene prin progrramul ISPA. Este o investitie a
Consiliului Judetean Caras-Severin derulata prin Aquacaras.
Proiectul este in valoare de 11,232 de milioane de euro si vizeaza
Statia de Epurare si Uzina de Apa, dar si reabilitarea si extinderea
retelei de apa si canal. Uzina de apa are o valoare investitionala de
circa 800 de mii de euro, iar Statia de Epurare a orasului de circa 2,2
milioane de euro.

Acte normative incluse pe agenda şedinţei
Guvernului României din 29 octombrie 2014
Proiect de Lege privind incubatoarele de
afaceri Proiectul de Lege aprobat de Guvern va fi
dezbătut în procedură de urgenţă de către
Parlament şi creează cadrul juridic de înfiinţare şi
func ţionare a incubatoarelor de afaceri.
Principalele reglementări vizează:
l stabilirea principiilor care stau la baza
funcţionării incubatoarelor de afaceri,
l definirea incubatorului de afaceri ca o
structură de sprijin organizată sub forma unui
spaţiu care constituie un mediu favorabil şi
sustenabil pentru IMM nou înfiinţate, prin
asigurarea unor facilităţi comune şi a suportului
managerial necesar,
l modalitate de acordare a statutului de
incubator de afaceri.
Înfiinţarea unui incubator de afaceri se poate
face de către autoritatea publică a administraţiei
publice locale, instituţia de învăţământ superior,
institutele, centrele şi staţiunile de cercetaredezvoltare, camerele de comerţ sau o persoană
juridică de drept privat. Valabilitatea titlului de
incubator de afaceri se acordă pe o perioadă de
10 ani.
Facilităţile la care are dreptul fondatorul
incubatorului de afaceri, prin intermediul
schemelor de ajutor de stat, iniţiate de autorităţile
publice locale sunt:
l scutire de la plata impozitului pe terenuri,
l scutire de la plata impozitului pe clădiri,
l scutiri, cu acordul autorităţilor locale, de la
plata oricăror taxe datorate bugetelor locale,
l alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii.
- se va trimite către Parlament

17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
280/2013, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri
în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi
în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în
hotărâri judecătoreşti devenite executorii în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se
suplimentează bugetul MEN pe 2014 cu suma de
14.583 mii lei.
Hotărâre privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata
unor sume prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se
suplimentează bugetul MC pe 2014 cu suma de
2.637 mii lei.

Hotărâre privind suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului pe anul
2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru
plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata
unor sume prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea
unor măsuri în domeniul învăţământului şi
cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata
sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31
decembrie 2013
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului între suplimentează bugetul SGG pe 2014, pentru
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Institutul Naţional de Statistică, cu suma de 818
Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul mii lei.
Afacerilor Interne din Statul Israel privind
Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei
recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări
temporare în domeniul construcţiilor în Statul Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice
Israel, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie din România ca fiind de utilitate publică
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
Memorandum cu tema: Semnarea
Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de Declaraţiei prin care partea română devine
semnatară a Acordului Multilateral al Autorităţilor
urgenţă
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă Competente pentru Schimbul Automat de
suma de 2.638.450 lei ca ajutoare de urgenţă Informaţii Financiare
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
pentru un număr total de 1.210 de familii sau
persoane singure care se află în situaţii de Acordul Multilateral, din care fac parte 26 state
necesitate cauzate de inundaţii, incendii, membre ale OECD, este un instrument împotriva
probleme grave de sănătate ori alte cauze care fraudei şi evaziunii fiscale, iar schimbul de
pot duce la excluziune socială, precum şi unor informaţii vizează date referitoare atât la
familii şi persoane singure aflate în situaţii persoane, cât şi la conturi. Pentru România,
deosebite din cauza încetării furnizării energiei schimbul de informaţii va deveni operaţional în
termice în sistem centralizat în municipiul Reşiţa, septembrie 2017.
judeţul Caraş-Severin.
Memorandum cu tema: aprobarea ocupării
Hot ărâre privind înfiin ţarea comitetului prin concurs a unor posturi nedidactice vacante
interministerial pentru stimularea şi facilitarea din învăţământul preuniversitar de stat, cu
încadrarea în numărul maxim de posturi şi în
înfiinţării de noi parcuri industriale
Guvernul a adoptat această Hotărâre. limitele de cheltuieli aprobate
Comitetul interministerial se compune din
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se
reprezentanţi ai ME, MDRAP, MFP şi MFE.
propune scoaterea la concurs a 1250 posturi
nedidactice din învăţământul preuniversitar de
Hot ărâre pentru abrogarea Hotărârii stat.
Guvernului nr.1007/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de furnizare a energiei electrice
Informare privind o primă evaluare a efectelor
la consumatori
actelor normative cu referire la provenienţa,
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Potrivit circulaţia şi comercializarea materialelor
dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 24/2000, în lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
vederea asanării legislaţiei active, actul normativ materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de
se înscrie în acţiunea de abrogare expresă a prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de
dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
înregistrează aspecte de contradictorialitate cu Parlamentului European şi al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin
alte reglementări în vigoare.
operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse
Hotărâre privind suplimentarea bugetului din lemn şi a sistemului de urmărire în timp real al
Ministerul Educaţiei Naţionale, la titlul 10 drumului lemnului din pădure până la destinatarul
''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor final, supranumit ”Radarul pădurilor”
executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernul a primit această Informare. Datele
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume primelor evaluări indică un recul puternic al
prevăzute în titluri executorii având ca obiect ilegalităţilor (76% la confiscarea materialelor
acordarea de drepturi salariale personalului din lemnoase, 30% la contravenţii) după punerea în
sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin aplicare a sistemului.
Legea nr. 230/2011, de Ordonanţa Guvernului nr.

Raportare financiară
simplificată pentru
microîntreprinderi
Operatorii economici din România care se vor încadra în categoria
microîntreprinderilor, potrivit normelor europene vor beneficia de
sistemul european de raportare financiară simplificat specific
microîntreprinderilor, conform unui proiect de OUG şi a două proiecte
de Ordin de ministru, care transpun prevederile noii Directive europene
contabile. Proiectele de acte normative au fost postate pe site-ul MFP
la rubrica Transparenţă decizională.
Introducerea în legislaţia naţională a unei regim distinct pentru
microîntreprinderi este opţională pentru statele membre UE. România
optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica şi a
reduce cheltuielile administrative pentru microîntreprinderi, aşa cum
sunt ele definite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi
a Consiliului.
Potrivit Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului, sunt microîntreprinderi societăţile care la data bilanţului nu
depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:
l total active 350.000 euro;
l cifra de afaceri netă 700.000 euro;
l numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 10.
Prin preluarea normelor comunitare în legislaţia naţională şi prin
raportare la noile criterii prin care se definesc microîntreprinderile, MFP
estimează că 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000)
vor beneficia de avantajele scutirilor şi simplificărilor introduse la nivel
comunitar.
Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la
întocmirea unui bilanţ prescurtat şi a unui cont prescurtat de profit şi
pierdere. Ambele componente ale situaţiilor financiare anuale vor
cuprinde informaţii minime care trebuie prezentate conform Directivei.
Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiară
simplificat înlocuiesc sistemul simplificat de contabilitate introdus
opţional începând cu anul 2011. Spre comparaţie, de sistemul
simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de
operatori economici (circa 2% din totalul entităţilor din economia
naţională), potrivit informaţiilor din baza de date aferentă exerciţiului
financiar al anului 2013.
Proiectul de OUG mai vizează următoarele aspecte care urmăresc,
de asemenea, diminuarea sarcinilor administrative pentru
contribuabili:
1. Reducerea obligaţiilor de auditare:
l conform proiectului de OUG, atunci când o societate are obligaţia
să întocmească şi situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele
individuale, raportul de audit să poată fi întocmit sub forma unui singur
raport pentru ambele categorii de situaţii financiare. Modificarea are
rolul de a simplifica raportarea financiară şi de a reduce costurile
administrative;
l sunt excluse din categoria entităţilor obligate să-şi auditeze
situaţiile financiare anuale persoanele juridice care aparţin unui grup
de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă
cu sediul în România, care are obligaţia să aplice Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, în condiţiile în care se
introduce şi posibilitatea ca societatea-mamă să întocmească un
singur raport de audit;
l sunt exceptate de la obligaţia de auditare organizaţiile fără scop
patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, luând în
considerare faptul că situaţiile financiare anuale ale persoanelor
juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt
supuse auditului financiar.
2. Se reglementează posibilitatea întocmirii unui raport unic al
administratorilor, atunci când o societate are obligaţia să întocmească
şi situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale.
3. Se introduce posibilitatea optării pentru un exerciţiu financiar
diferit de anul calendaristic şi de către entităţile nou-înfiinţate, care au
dreptul potrivit legii să facă această opţiune.
Această prevedere oferă coerenţă în conducerea contabilităţii şi în
modalitatea de raportare financiară pentru entităţile care au dreptul să
opteze pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.
4. Se prevede în mod explicit că pentru un exerciţiu financiar poate
fi depus doar un singur rând de situaţii financiare şi sunt aduse
clarificări în ceea ce priveşte corectarea erorilor constatate după
depunerea situaţiilor financiare anuale, în sensul că acestea se
corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile
emise de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul
contabilităţii.
Pe site-ul MFP, la rubrica Transparenţă decizională, pot fi
consultate proiectul de OuG pentru modificarea şi completarea Legii
contabilităţii nr. 82/1991, proiectul de Ordin de ministru pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi proiectul
de Ordin de ministru privind modificarea şi completarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice,
nr. 1286/2012.
MFP - 23.10.2014

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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Proiectul noului Cod fiscal, aflat în lucru, are în vedere
menţinerea prevederilor din Codul fiscal aflat în vigoare
referitoare la impozitarea mijloacelor de transport şi terenurilor,
CAS redus se va aplica în continuare şi nu există nicio intenţie
cu privire la schimbarea cotei unice de impozitare de 16%,
precizează ministrul Finanţelor Publice, Ioana-Maria Petrescu.

Producătorii români au reuşit să ateste la
Ministerul Agriculturii 209 produse tradiţionale,
alte 90 de dosare sunt în analiză, iar 130 de
documentaţii au fost respinse pentru că nu
îndeplineau toate condiţiile impuse de noua
legislaţie privind atestarea produselor tradiţionale.

Valoarea totală a creditelor restante în lei ale populaţiei şi firmelor, înregistrată în luna septembrie 2014, se
cifrează la aproximativ 11,056 miliarde de lei, cu 5,35%
sub cea raportată în august, în timp ce restanţele la creditele în valută se ridicau la 16,151 miliarde lei (echivalent),
în scădere cu 0,02%, conform unui raport al BNR.

60 milioane de euro pentru sprijinirea activit@]ii întreprinderilor
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Cre şterea Competitivit ă ţii Economice (POS CCE),
lansează cererea de proiecte aferentă Axei Prioritare 1 „Un
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul Major
de Intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMMuri” - Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi
modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi

intangibile”. Propunerile de proiecte pot fi depuse în
perioada 27 octombrie - 25 noiembrie a.c.
Finanţările acordate vor viza, în principal, achiziţii de
echipamente şi utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea acesteia, modernizarea instalaţiilor,
automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi
tehnologii de producţie. Acestea vor viza extinderea şi
diversificarea activităţii de producţie, dar şi demararea de
noi unităţi de producţie.
Ministerul Fondurilor Europene, 27.10.2014

Actualizarea cuantumului indemniza]iilor lunare cuvenite
persoanelor persecutate din motive etnice
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din data de 24 octombrie 2014 a fost publicată Legea nr. 143/2014
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
Legea actualizează cuantumul indemnizaţiilor lunare ce
le primesc persoanele persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice.
Astfel, persoanele care au fost deportate în ghetouri şi
lagăre de concentrare, precum şi cele care au fost private
de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de
concentrare beneficiază de o indemnizaţie lunară de 250 lei

pentru fiecare an de deportare ori de detenţie.
Persoanele care au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate, au făcut parte din detaşamentele
de muncă forţată, precum şi cele care au fost evacuate din
locuinţa pe care o deţineau beneficiază de o indemnizaţie
lunară de 200 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă
forţată sau de evacuare din propria locuinţă.
Persoanele supravieţuitoare ale trenului morţii au
dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei.
Soţul supravieţuitor al celui decedat beneficiază de o
indemnizaţie lunară de 150 lei neimpozabilă, dacă ulterior
nu s-a recăsătorit. Drepturile prevăzute mai sus se acordă
începând cu data de 1 ianuarie 2015.
28 octombrie 2014, juridice.ro

Programul de Cooperare Transfrontalier@
România - Republica Serbia 2014-2020
În data de 26 septembrie, România şi Republica Serbia
au transmis oficial Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020
către Comisia Europeană.
Programul de Cooperare Transfrontalieră România Republica Serbia 2014-2020 continuă finanţarea cooperării
transfrontaliere în zona de graniţă româno-sârbă, prin
intermediul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare
(IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene şi al guvernelor celor
două state. Aria eligibilă a viitorului Program este constituită
din judeţele Timiş, Caraş Severin şi Mehedinţi (din
România) şi districtele Severno Banatski, Srednje
Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski
(din Republica Serbia).
Bugetul total al programului va fi de 88.124.996 euro, din
care 74.906.248 euro reprezintă finanţare nerambur-sabilă
din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor
putea fi finanţate proiecte pe 4 axe prioritare (cu excepţia
axei prioritare de asistenţă tehnică) în domeniile promovării
ocupării forţei de muncă şi serviciilor pentru o creştere
favorabilă incluziunii - 18 mil. Euro, protecţiei mediului şi

managementului riscurilor - 21 mil. Euro, mobilităţii şi
accesibilităţii sustenabile - 21 mil. Euro şi atractivităţii
pentru turism sustenabil - 18 mil. Euro.
România îndeplineşte în continuare rolul de Autoritate
de Management prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Autoritatea Naţională fiind stabilită în
cadrul Biroului de Integrare Europeană - Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Tehnic Comun este organizat la
Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena STC
stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul
Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe
lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuţiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.
Comisia Europeană va analiza documentul în cel mult 3
luni de la data transmiterii, iar ulterior structurile programului vor lansa apelurile pentru propuneri de proiecte. De asemenea, până la finalul anului 2014, va fi elaborat ghidului
aplicantului, urmând ca primul apel pentru propuneri de
proiecte să fie lansat în prima jumătate a anului 2015.
MDRAP, 2014-09-29

Peste 3,3 milioane de şomeri, pensionari,
invalizi şi veterani de război vor primi, prin poştă,
cupoane nominale pentru alimente, care vor putea fi
ridicate, după 16 noiembrie, de la centrele desemnate
de primării. Ministrul muncii a explicat că banii provin
din fonduri europene şi a precizat care este, anul
acesta, valoarea cupoanelor şi ce produse vor primi
persoanele defavorizate.
Anul trecut, coşul de alimente pe persoană a fost în
jur de 80 de lei. Anul acesta va fi de 128 de lei şi este
vorba de 27 kg de produse alimentare: ulei, făină,
mălai, zahăr, paste făinoase, conserve de porc, de vită
şi conserve de pate de ficat.
Ministrul fondurilor europene a anunţat, la rândul
său, că din 2015 vor fi distribuite pachete cu alimente
de două ori pe an, iar copiii din familiile beneficiare vor
primi şi rechizite şcolare şi ghiozdane.
Agen ţia de Pl ă ţi şi Interven ţie pentru
Agricultură (APIA) informează că până în data de 07
noiembrie 2014, inclusiv, se pot depune cererile de
solicitare a ajutorului specific compensatoriu acordat
exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de
agricultură ecologică.
Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor
de minimis care se acordă este următorul:
a) 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile
cuprinse între 0,30 ha - 5 ha, inclusiv;
b) 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cuprinse
între 5,1 ha - 20 ha, inclusiv.
Ministerul Economiei intenţionează să deschidă
până la finalul anului apelul de aplicaţii pentru proiecte
în cadrul programului RO 05 'Eficienţa energetică',
finanţat din contribuţiile guvernelor statelor Norvegia,
Islanda, Liechtenstein, prin mecanismul financiar al
Spaţiului Economic European (SEE).

Problemele românilor din afara graniţelor fac
obiectul unei moţiuni simple depuse în parlament de
PNL şi PDL. Iniţiatorii moţiunii cer ministrului Bogdan
Stanoevici să iniţieze o procedură de evaluare
serioasă şi credibilă a numărului de români care
trăiesc în afara graniţelor ţării. Totodată se atrage
atenţia şi asupra politizării relaţiei cu diaspora.
Parlamentarii PNL şi PDL solicită autorităţilor române
să găsească cele mai bune modalităţi prin care
românii din străinătate să îşi poată exercita drepturile
constituţionale. Votul asupra moţiunii simple se va da
la începutul săptămânii viitoare.

l Guvernul va pune în aplicare de la 1 ianuarie 2015 decizia Curţii Constituţionale privind recalcularea pensiilor, inclusiv pentru pensionarii ale căror drepturi au fost
stabilite în perioada 1 ianuarie 2013 – 1 noiembrie 2013 l Potrivit acordului dintre Guvernele Serbiei şi României, până la mijlocul lunii noiembrie, între cele două state
se vor deschide trei noi puncte permanente de frontieră l România are constituite stocuri de gaz natural într-un volum de 2,8 miliarde de metri cubi, cu un miliard de
metri cubi mai mult faţă de obligaţiile legale prevăzute pentru perioada de iarnă, a declarat recent, ministrul delegat pentru Energie l Patriarhul Ierusalimului şi al
Întregii Palestine, Teofil al III-lea, a efectuat prima sa vizită în România l România va derula, anul viitor, un program naţional de vaccinare împotriva ‘bolii limbii
albastre’, a declarat, la televiziunea publică, ministrul agriculturii l Programul „Prima Maşină” a fost publicat în Monitorul Oficial l Schimbarea furnizorului de
electricitate fără achitarea datoriilor nu contravine legislaţiei din domeniul concurenţei l Acciza pentru pălincă va fi eliminată, începând din 2015, potrivit unui proiect
de Lege care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015 l Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 20142020 (SN CDI 2020) l Ministrul Educaţiei Naţionale a aprobat înfiinţarea a trei Centre Judeţene de Excelenţă pentru pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de
performanţe, câte unul în judeţul Prahova, în judeţul Timiş şi în judeţul Vâlcea l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1355/2014 pentru modificarea anexei nr. 11 la Procedurile
specifice de implementare şi control, precum şi
formularistica necesară privind acordarea ajutorului de
stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
1.229/2013 (M.O. nr. 659 din 08.09.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4434/2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării
absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică
(M.O. nr. 661 din 09.09.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică din 29.08.2014 (M.O. nr. 661 din 09.09.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Condiţiile de autorizare a utilizării
unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru
folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu
prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie
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2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind
autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman
şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru
Medicamente din 03.09.2014 (M.O. nr. 663 din
09.09.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4542/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea
şi funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar,
organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate, în anul şcolar 2014-2015
(M.O. nr. 663 din 09.09.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia-cadru
privind organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar
nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în anul
şcolar 2014-2015, din 08.09.2014 (M.O. nr. 663 din
09.09.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4472/2014
privind acordarea acredit ării pentru nivelurile de
învăţământ, specializările şi calificările profesionale din
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

evaluate în perioada 24 martie-23 mai 2014, începând cu
anul şcolar 2014-2015 (M.O. nr. 663 din 09.09.2014)
l H.G. nr. 769/2014 pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole
în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru anul 2014 (M.O. nr. 664 din
10.09.2014)
l H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4
la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
activitate serviciile de utilităţi publice (M.O. nr. 664 din
10.09.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4423/2014
privind aprobarea programelor şcolare pentru
înv ă ţ ământul liceal, curriculum diferen ţiat, filiera
vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, la
disciplinele: Muzică vocală de jazz - muzică uşoară,
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, şi Istoria jazzului,
clasele a XI-a şi a XII-a (M.O. nr. 665 din 10.09.2014)

Comisia Electorală Centrală din Bosnia-Herţegovina (BH) a
anunţat rezultatele alegerilor generale din 12 octombrie, conform
cărora în următorii patru ani membrii preşedinţiei statului BH sunt:
Bakir Izetbegovic - bosniac, candidat al Partidului Acţiunii Democrate, Dragan Covic - croat, candidat al Uniunii Democrate Croate,
şi Mladen Ivanic - sârb, candidatul Alianţei pentru Schimbare.

Austria a onorat, pt. prima dată, prin dezvelirea unui monument
naţional, cele 1.500 de persoane executate de nazişti pentru dezertare sau refuzul de a lupta în al doilea război mondial. Mai multe sute
de mii de austrieci au servit în forţele armate ale lui Hitler în timpul
conflictului din 1939-1945, şi doar în 2009 - la fel ca şi în Germania Austria a anulat condamnările pentru cei care au refuzat să lupte.

UE în domeniul cancerului de sân
vizeaz@ tratamentul personalizat
În prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate, una din opt
femei este supusă riscului de a fi diagnosticată cu cancer
de sân pe durata vieţii. Creşterea sprijinului pentru
depistarea timpurie, pentru tratamente mai eficiente şi
pentru o mai bună îngrijire paliativă au fost subiectele
principale ale Lunii sensibilizării cu privire la cancerul de
sân, acţiune desfăşurată în luna octombrie a acestui an. Un
domeniu de cercetare promiţător care a fost abordat într-o
serie de proiecte de cercetare finanţate de UE este
medicina personalizată - adaptarea tratamentului la
circumstanţele şi la condiţiile specifice unui pacient.
Din laborator în clinică
Proiectul TRANSBIG, finanţat de UE, a realizat o legătură mai strânsă între activitatea de laborator şi tratament
prin intermediul cercetării translaţionale, a declarat doamna Fatima Cardoso, directoarea ştiinţifică a Centrului Clinic
Champalimaud din Lisabona, Portugalia: „TRANSBIG a
contribuit la reducerea fragmentării cercetării translaţionale în domeniul cancerului de sân prin intensificarea
relaţiilor dintre cercetătorii europeni de vârf în domeniu. El
a condus, de asemenea, la lansarea cu succes a ceea ce
se consideră a fi unul dintre cele mai inovatoare trialuri în
domeniul cancerului de sân din ultimul deceniu.”
Rezultatele trialului, cunoscut sub acronimul
MINDACT, vor fi disponibile în 2015. În cadrul trialului se
investighează dacă analiza genomică poate ajuta medicii
să ia decizii mai corecte cu privire la posibilitatea ca
pacienţii să nu mai fie supuşi chimioterapiei ulterioare
intervenţiilor chirurgicale pentru cancer de sân.
Trialurile clinice au demonstrat că chimioterapia, deşi
este eficace, poate conduce la cancere secundare, la
afecţiuni ale cordului, la menopauză precoce şi la funcţii
cognitive diminuate. Toate acestea în condiţiile în care se
estimează că o proporţie substanţială de pacienţi cu
cancer de sân în stadiu timpuriu sunt supratrataţi, afirmă
doamna Cardoso. MINDACT poate însemna evitarea
chimioterapiei în cazul a 10 - 20 % dintre pacienţi.
În MINDACT au fost înscrise peste 6 600 de femei din 9
ţări, studiul fiind condus de Organizaţia europeană pentru
cercetarea şi tratamentul cancerului (European
Organisation for the Research and Treatment of Cancer EORTC) şi conceput în colaborare cu Grupul internaţional
pentru cercetarea cancerului de sân (Breast International
Group - BIG), coordonatorul proiectului TRANSBIG.
„Sute de mii de femei pot beneficia de pe urma
transpunerii descoperirilor majore ale cercetării în
tratamente vizând cancerul de sân, prin care se salvează
vieţi”, a declarat comisarul UE pentru cercetare, inovare şi
ştiinţă, doamna Máire Geoghegan-Quinn. „Cercetarea în

domeniul cancerului a fost o prioritate pentru finanţarea
activităţilor de cercetare din fonduri UE. În perioada 2007 2013, aproximativ 1,4 miliarde de euro au fost alocate
cercetării translaţionale în domeniul cancerului. Vom
continua în această direcţie în cadrul programului Orizont
2020, accelerând transferul de cunoştinţe de bază pentru a
îmbunătăţi diagnosticarea timpurie, precum şi metodele de
profilaxie şi de tratament.”
Alte proiecte UE de cercetare în domeniul cancerului de
sân includ EPIC, în cadrul căruia sa studiat modul în care
modificările regimului alimentar ar putea să prevină
cancerul de sân. Proiectele CareMore şi CTCTRAP
urmăresc obţinerea de informaţii privind celulele tumorale
circulante şi ADN-ul din sânge, pentru a ghida
diagnosticarea timpurie şi tratamentul femeilor cu cancer
de sân metastatic. Totodată, ASSURE urmăreşte să
identifice metodele de ajustare a screeningului cancerului
de sân la necesităţile individuale şi să dezvolte alternative
la mamografie - metodă inadecvată pentru depistarea
cancerului la femeile cu sâni denşi.
În cadrul unui alt proiect, RATHER, se urmăreşte
identificarea unor noi tratamente şi a unor tehnici de
diagnosticare individualizate pentru femeile cu cancer de
sân triplu-negativ şi lobular invaziv. Aceste cancere sunt
dificil de tratat, pentru ele neexistând în prezent tratamente
ţintite. În final, în cadrul proiectului MERIT se urmăreşte
dezvoltarea unei metode de tratament a cancerului de sân
triplu-negativ cu vaccinuri ARN individualizate, care sunt
unice pentru fiecare pacient.
Context
Cancerul de sân continuă să fie cel mai frecvent tip de
cancer pe plan mondial, determinând decesul mai multor
femei decât orice alt tip de cancer. În UE, în 2012, un număr
record de femei, 364 449, au fost diagnosticate cu această
boală. UE a investit 160 de milioane de euro în cercetarea
cancerului de sân din 2007 până în 2013, iar sprijinul va
continua prin intermediul programului Orizont 2020, noul
program de cercetare şi inovare pentru perioada 20142020.
La data de 1 ianuarie 2014, Uniunea Europeană a
lansat un nou program de cercetare şi inovare, denumit
Orizont 2020. În cursul următorilor şapte ani, aproape 80
de miliarde de euro for fi investite în proiecte de cercetare şi
inovare, pentru a sprijini competitivitatea economică a
Europei şi pentru a extinde frontierele cunoaşterii umane.
Bugetul UE pentru cercetare este dedicat în principal
îmbunătăţirii vieţii cotidiene în domenii precum sănătatea,
mediul, transporturile, alimentele şi energia.
Comisia Europeană, 27/10/2014

Adunarea Generală ONU solicită din
nou SUA să pună capăt embargoului
impus Cubei. Din 1992, Adunarea Generală a ONU a aprobat cererea Cubei de
a elimina blocada care a fost aplicată de
11 administraţii diferite la Casa Albă.

Seul şi Washington au convenit să amâne transferul
controlului pe timp de război al trupelor coreene autorităţilor de la Seul fără să avanseze nici o dată ulterioară.
Transferul a fost programat pentru sfârşitul anului 2015
după ce a mai fost amânat anterior cu patru ani.
Coreea de Sud are în prezent controlul pe timp de pace
al celor aproximativ 639.000 de membrii din serviciul
militar, dar comanda este transferată în cazul unui război
către un general american cu patru stele din
Comandamentul Forţelor Combinate.
Peste 824.000 de persoane au fost forţate să îşi
părăsească locuinţele din Ucraina din cauza conflictului
care face ravagii în această ţară de la începutul anului, a
anunţat UNHCR (Înaltul Comisariat al ONU pentru
Refugiaţi). Cel puţin 430.000 de persoane au fost
strămutate în interiorul ţării, 387.000 au fugit în Rusia,
6.600 au solicitat azil în Uniunea Europeană, iar 581 au
mers în Belarus.
Senatul Kazahstanului a ratificat Tratatul politic
bilateral de bună vecinătate şi cooperare în secolul al XXIlea, încheiat cu Federaţia Rusă. Acordul a fost semnat pe
11 noiembrie 2013 la Ekaterinburg. Obiectivul său este
consolidarea cooperării şi parteneriatului strategic rusokazah în domeniile politic, comercial, economic, ştiinţific,
energetic, transporturi, umanitar, cultural, precum şi în alte
domenii.
O delegaţie de rang înalt din Japonia a efectuat, în
această săptămână, o vizită în Coreea de Nord, pentru a
evalua progresul unei anchete nord-coreene privind soarta
cetăţenilor japonezi care au fost răpiţi de către agenţii de la
Pyongyang în anii 1970 şi '80.
Problema răpirilor a fost mult timp un obstacol major în
legăturile între Coreea de Nord şi Japonia, care nu au relaţii
diplomatice oficiale.

Potrivit rezultatelor parţiale, Blocul Poroşenko a
obţinut 22% din voturi în alegerile parlamentare anticipate
desfăşurate duminică, 26 octombrie, în Ucraina, Frontul
Popular, al premierului Arseni Iaţeniuk are tot în jur de 22%,
Samopomosh, al Primarul din Lvov 11%, Blocul de opoziţie
9%, Partidul Radical 7% şi partidul fostului premier Iulia
Timoşenko, Batkivshchina (Patria), 5%.
Rata prezenţei la vot a fost de 52.42%. În jur de cinci
milioane de alegători, din cele 36 de milioane din întreaga
ţară, nu au votat în Crimeea şi în zonele controlate de
separatişti din est. Drept urmare, 27 de locuri de deputaţi
vor rămâne goale.
Autorităţile autoproclamatelor Republici Populare
Doneţk şi Lugansk au declarat că intenţionează să
organizeze propriile lor alegeri pe 2 noiembrie.

l Potrivit estimărilor, în urma alegerilor de mijloc de mandat din 4 noiembrie, republicanii vor controla şi Senatul american, majoritatea în Camera Reprezentanţilor fiind
dobândită în urmă cu doi ani l Marea Britanie a predat ultima sa bază militară forţelor afgane, marcând sfârşitul oficial al misiunii de luptă de 13 ani din ţară l
Reprezentantul ONU pentru Libia şi-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la violenţa din ţară, cerând din nou o încetare a focului l Rusia va avea o acoperire radar
completă a regiunii arctice din acest an, în timp ce anul viitor va fi gata "pentru a cunoaşte oaspeţii nedoriţi", atât din nord cât şi din est l UE a confirmat că va sprijini
regiunea extinsă a Cornului Africii, cu un total de 3 miliarde € până în 2020 l Numărul de vânzări imobiliare către cumpărătorii străini a crescut cu 81 la sută în
septembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent l ESA şi Franţa au amânat lansarea prototipului viitoarei navete spaţiale europene programată pentru 19
noiembrie l Emblema oficială a Cupei Mondiale FIFA 2018 din Rusia a fost prezentată de către cosmonauţii de la Staţia Spaţială Internaţională. Logo-ul a fost apoi
proiectat pe clădirea Teatrului Bolshoi, în inima Moscovei l China şi alte 20 de ţări au decis în mod oficial lansarea Băncii Asiatice de Investiţii în Infrastructură până la
sfârşitul anului 2015, pentru a ajuta la finanţarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în Asia l

Misteriosul avion orbital X-37B, al US Air Force, a revenit pe P@mânt

După ce a petrecut aproape doi ani pe orbită într-o
misiune secretă, misteriosul avion spaţial X-37B al US Air
Force a aterizat, în 17 octombrie, la Vandenberg Air Force
Base din California. Vehiculul reutilizabil fără pilot a realizat
un zbor orbital fără precedent de 674 zile, dar foarte puţine
se ştiu despre acest zbor-record.
Boeingul X-37B, numit şi X-37 Orbital Test Vehicule sau
OTV, este o navă spaţială fără pilot, reutilizabilă, fabricată
de Boeing şi operată de United States Air Force. Aceasta
este plasată pe orbită cu ajutorul unei rachete purtătoare şi
petrece mai multe luni pe orbită înainte de a reveni pe

Pământ după modelul navetelor spaţiale, alunecând pe o
pistă de aterizare. US Air Force a declarat că vehiculul este
destinat să demonstreze fiabilitatea tehnologiilor spaţiale
reutilizabile şi zborurilor experimentale în spaţiu, dar
obiectivele exacte ale vehiculului şi misiunile sale sunt
ţinute secrete.
X-37B are 8.9 metri lungime, 2.9 metri înălţime şi o
anvergură a aripilor de 4.5 metri. Are o capacitate de 4990
kilograme greutate încărcată.
X-37B este propulsat de un singur motor Aerojet
folosind combustibili de propulsie ce pot fi stocaţi.

Generarea de energie este realizată cu o matrice solară
formată din celule solare Gallium Arsenide. De asemenea,
parte a sistemului de alimentare sunt şi baterii litiu-ion.
Sistemul de protecţie termică al X-37B este construit pe
modelul generaţiile anterioare de navete spaţiale, folosind
plăcuţe de ceramică şi dioxid de siliciu pentru a proteja
naveta de mediul dur din timpul re-intrării.
Nava dispune de un sistem de ghidare autonom
precum şi de computerele folosite în avionică şi zborurile
moderne. Vehiculul nu este echipat cu sisteme hidraulice,
fiind folosite sisteme de acţionare electromecanică.
Potrivit Boeing, X-37B este capabil să funcţioneze pe
orbite cu altitudini între 200 şi 925 de kilometri. Pentru o
mai bună vizualizare, Staţia Spaţială Internaţională se află
la o înălţime de aproximativ 355 kilometri faţă de Pământ.
Proiectul X-37 a fost iniţiat de NASA în 1999, când
Boeing Integrated Defense Systems a primit un contract
pentru a proiecta şi dezvolta un vehicul orbital reutilizabil.
În 2004, proiectul X-37 a fost transferat de la NASA la
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) şi
în cele din urmă, X-37 a devenit un proiect secret.
OTV-1, primul X-37B care a zburat în spaţiu, a fost
lansat pe 22 aprilie, 2010, într-o misiune care a durat 225
de zile.
În 2010, a început construcţia unui al doilea OTV.
X-37B OTV-2 a fost lansat la bordul unei rachete Atlas V, pe
5 martie 2011. S-a aflat pe orbită 469 de zile. Nici de
această dată, detaliile cu privire la misiunea şi sarcina utilă
nu au fost dezvăluite publicului.
Air Force se pregăteşte să lanseze a patra misiunea
X-37B de la Cape Canaveral Air Force Station, în 2015.
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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 cabină de baie completă,
bideu complet, wc cu bazin,
chiuvetă cu baterie, boiler pe lemn şi
electric 80 litri, total 3.000 lei neg.
Tel. 0763-118096.
Vând blană neagră nr. 46 cu
căciulă nouă, imitaţie astrahan, 140
lei; palton stofă nr. 46, culoare
vişinie cu negru, 60 lei; pantofi cu toc
nr. 36 noi, piele, culoare vernil +
poşetă vernil piele (din Spania) 70
lei împreună. Tel. 0721-155683.
Vând 2 fotolii, preţ 160 lei. Tel.
0721-155683.
Vând sobă pe lemne; covor
persan 3/4; ţiglă; tablă ondulată;
centrală pe gaz; televizoare color cu
telecomandă 3 buc.; ladă frigorifică.
Tel. 0742-330390, 0770-714439.
Vând telefon Samsung 8300 cu
cameră de 8 megapixeli, preţ 150
lei; iphone 3 la cutie cu 2 cartele,
preţ 150 lei; alte telefoane între 50150 lei. Tel. 0721-798604.
Vând joc Play Station 3 + 4
jocuri, preţ 650 lei; PS Vita + 3 jocuri,
preţ 750 lei; PSP portabil + 2 jocuri,
preţ 160 lei; PS2 + 5 jocuri, preţ 210
lei sau schimb cu telefon. Tel. 0721414951.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri,
vază de flori mare, coarne de cerb,
casetă de fier (40x25 cm). Tel. 0255257476.
Vând tv color Nei cu diagonala
de 51 cm, cu telecomandă; aparat
foto Aryca. Tel. 0725-744644, 0737575779.
Vând la Cuptoare costume
populare bărbăteşti şi pentru femei;
baticuri din mătase maro şi bej cu
franjuri, vechi de 100 de ani, pentru
cântăreţe de muzică populară, 200
lei/buc; dună pentru 2 persoane,
300 lei. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
nemţească, 100 €; colţar extensibil,
750 lei; combină cu 2 cd-uri, 200 lei;
cd Panasonic de bucătărie, 150 lei.
Tel. 0757-170178. (RR)
Vând în Reşiţa purcei de 6
săptămâni, 400 lei perechea, neg.
Tel. 0720-525379. (RR)
Vând la Caransebeş dună de
pene pentru 2 persoane, în stare
bună; aragaz cu 3 ochiuri fără
cuptor; motor electric de la maşină
de spălat Albalux 7; gril la 220 V; tv
alb negru în stare bună; lampă
benzină; boiler electronic cu
încălzire rapidă, pentru baie; cric cu
prelungitor lung şi scurt pentru chei
tubulare. Tel. 0768-776073, 0255510239. (RR)
Vând în Reşiţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greutăţi, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând la Sacu 2 porci, 50-160 kg,
9 lei/kg; iapă 9 ani, 2700 lei; ponei,
400 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Reşiţa butoi din lemn
pentru ţuică sau vin şi cadă mare din
lemn, aproximativ 3000 l. Tel. 0746642653. (RR)
Vând la Cornea cartofi galbeni, 1
leu/kg. Tel. 0741-682258. (RR)
Vând în Re şi ţa combin ă
frigorifică 5 sertare, 400 lei neg;
tabletă Serioux Vision X, carcasa
fisurată, 250 lei neg. Tel. 0731561510, 0753-957339. (RR)
Vând în Reşiţa pat extensibil,
500 lei; mese de bucătărie, 50 lei/
buc; 2 fotolii şi măsuţă, 300 lei neg;
scaune sufragerie, 40 lei/buc. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând la Bocşa 8 purcei la 30-35
kg, 300 lei/buc. Tel. 0255-555270,
0745-608810. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare 200 oi
tinere, 350 lei/buc; iapă culoare
roşie de 4 ani, 2600 lei; porc 150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0255-232807. (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 Caransebeş junincă 2
ani. Tel. 0745-507605, 0725464768. (RR)
Vând în Timiş capre, 350 lei/buc;
2 ţapi. Tel. 0745-126991. (RR)
Vând la Bocşa baloturi de
lucernă; baloturi de paie; floarea
soarelui, 1.50 lei/kg; porumb, 10 lei
măsura; măcinătură pt. animale;
triticale pentru semănat; ovăz care
se foloseşte la lucernă, la semănat;
porci 90-150 kg, 9 lei/kg; purcei de la
6 săptămâni, 350 lei perechea, neg;
vier marele alb cu landras 230-240
kg, 8 lei/kg; scroafă vietnameză, 90
kg, pentru tăiat sau prăsilă, 200 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Lugoj vacă Bălţata
Românească gestantă la a 4-a
fătare, termenul este 15 decembrie,
3500 lei; viţică belgiană, 500 lei. Tel.
0724-509269. (RR)
Vând în Caransebeş maşină
BMW cu baterie pentru copii, 400
lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomandă,
necesită mici reparaţii; tv alb negru
Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare foarte bună de funcţionare;
difuzoare pentru televizoare. Tel.
0725-744644. (RR)
Vând în Reşiţa 2 monitoare color
de 16 inch, în stare foarte bună;
aparat de măsurat glicemia; aparat
de fotografiat; pereche pantofi cu
tocuri pentru femei mărimea 39; 2
genţi de damă; fier de călcat; termoplonjon; radio cu baterii Mamaia;
faianţă. Tel. 0737-575779. (RR)
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Vând la Belinţ 10 tone de cartofi
de consum, 0.80 lei/kg neg; 100
tone porumb boabe, 0.50 lei/kg neg.
Tel. 0764-427084. (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 Cara şova moar ă
industrială pentru măcinat cereale,
400 €. Tel. 0255-232277, 0749971068. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de fân, 8 lei
balotul; otavă, 10 lei/balot; porumb
proaspăt recoltat, 10 lei măsura. Tel.
0744-381141. (RR)
Vând în Reşiţa role reglabile
pentru fetiţe, 40 lei neg; bicicletă
copii mărime medie, 100 lei; role
reglabile mărimea 33-37, 50 lei neg.
Tel. 0733-072796. (RR)
Vând covor persan 80 lei şi role
33-37 la 50 lei. Tel. 0733-072796.
Vând congelator Arctic 5
sertare, 450 lei; cabină muzicală
250 lei; mobilă dormitor stil vechi,
500 lei; mobilă Drobeta 750 lei. Tel.
0737-274332.
Vând tv color Serrena nou, cu
garanţie, 1500 lei. Tel. 0355-804485
Vând colţar catifea maro cu bej.
Tel. 0733-594473.
Vând obiecte vechi, toate la 200
lei. Tel. 0731-191130.
Vând în Var, comuna Obreja,
vacă la prima fătare, cu viţică, 4500
lei. Tel. 0753-041625, 0746551326. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color în
stare foarte bună de funcţionare,
350 lei; aragaz Zanussi 4 ochiuri,
400 lei. Tel. 0746-081232. (RR)
Vând la Sacu vier 300-350 kg,
2000 lei neg. Tel. 0723-537806. (rr)
Vând la Băuţari abric nou cu
diagonala 35 cm; pomi altoiţi. Tel.
0747-134570. (RR)
Vând la Reşiţa mobilier vechi,
200 lei. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând la Fizeş 3 viţele de 10-12
luni, pentru sacrificare sau prăsilă,
10 lei/kg viu; tăura ş pentru
sacrificare sau prăsilă. Tel. 0754940618. (RR)
Vând în Caransebeş junincă 2
ani, gestantă luna 6-a; viţel, 12 lei/kg
viu sau 15 lei/kg tăiat. Tel. 0769594162. (RR)
Vând la Târnova 2 cai murani, 3
şi 4 ani, castraţi, acte la zi, sănătoşi,
2500 € neg; porci, purcei, capre şi
un ţap alb. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând la Măureni sobe, 500 lei;
patine, 15 lei perechea. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Anina mânz de 1 an şi 6
luni, semi-muran, culoare roşie,
castrat, învăţat la căruţă, 2300 lei.
Tel. 0740-145324. (RR)
Vând în Reşiţa congelator Arctic
cu 5 sertare, 150 lei; 2 teracote, 300
lei/buc; 2 fotolii, 150 lei; colţar de
bucătărie, 100 lei; drujbă marca
Royal, 250 lei; drujbă nouă, 350 lei;
2 canapele extensibile de 2
persoane, 400 respectiv 100 lei; tv
Samsung color, 80 lei. Tel. 0730552734. (RR)
Vând la Timişoara telefon Nokia
210 dual SIM, 200 lei neg; calculator
nou, 200 lei neg. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)
Vând aragaz Zanussi din 2004
cu 4 ochiuri şi cuptor, fără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874. (RR)
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Vând în Reşiţa boiler electric 80
litri. Tel. 0748-406496, 0255222550. (RR)
Vând în Timiş capre, 350 lei/buc;
2 ţapi. Tel. 0742-127772. (RR)
Vând colţar de bucătărie tapiţat,
nou. Tel. 0770-390662, 0355803362.
De vânzare o vacă cu 2 viţei
gemeni, e fătată la 1 iulie, are 9 ani.
Tel. 0741-123831.

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj pe strada
F ăgăra şului. Pre ţ 190 lei/lun ă
negociabil. Tel. 0721-414951.
Vând bicicletă medie copii, 100
lei şi role reglabile pentru fetiţe, 50
lei. Tel. 0733-072796.
Vând Matiz, 11.800 km rulaţi,
1500 €. Tel. 0737-274332.
Vând în Reşiţa camionetă Iveco,
3.5 tone, an 2002, motor 2800 cmc,
5.5 m lungime, roţi duble pe spate,
acoperită, în stare bună, 3800 €
neg. Tel. 0727-245233, 0770307812. (RR)
Vând în Reşiţa căruţă pentru
tractor, foarte puternică, 2000 lei;
tractor Fiat cu dublă tracţiune,
românesc, 5000 €. Tel. 0746642653. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, adus recent din Italia,
nerulat în ţară, înscris în circulaţie,
3200 € neg. Tel. 0742-992363,
0255-556239. (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 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, 1100 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând la Lugoj o maşină Skoda
Octavia din 2003, culoare verde,
3500 €. Tel. 0746-418170. (RR)
Vând la Bocşa maşină Hyundai,
771 €. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând la Caraşova greblă mecanică pentru întors fân, adaptabilă la
tractor, 100 €; maşină semănat cartofi şi scos cartofi, 450 €; prăşitoare,
250 €; plug cu 2 brazde din 3 cu
defect; Peugeot 309 funcţional,
eventual pentru dezmembrat, 250 €;
tractor Massey Ferguson în 3 pistoane, stare perfectă de funcţionare,
2800 € neg; 4 cauciucuri 155x80x13
70Q. Tel. 0255-232277, 0749971068. (RR)
Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, înscris, acte la zi, 1000
lei neg. Tel. 0732-982025. (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 în Reşiţa scuter Honda
Vision, 49 cmc, 1000 lei; 4 jante
tablă încălţate cu cauciucuri pentru
Volkswagen Golf 1 şi 2, 200 lei;
portbagaj auto pentru Dacia şi Golf,
50 lei; roată completă de spate
pentru scuter Yamaha, cu cauciuc
nou pe ea, 150 lei. Tel. 0730552734. (RR)

Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzină, an 2001, motor de
1.4, 148.000 km, acte la zi, cauciucuri iarnă-vară, jante aluminiu, 2200
€ neg; despuietoare porumb electrică, 800 lei neg. Tel. 0744-381141.
Vând la Timişoara Opel Kadett
din 1988, 4 uşi, motor de 1300,
înscris, acte la zi, stare bună, 600 €
neg. Tel. 0762-112012, 0741571238. (RR)

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
decomandate, etaj 2/10, centrală
termică, termopan, uşă metalică,
aer condiţionat. Se acceptă credit,
zona Micro I. Preţ 23.500 € neg. Tel.
0754-874100.
Vând casă mare P+E, multe
camere + grădină. Tel. 0742330390, 0770-714439.
Vând grădină 3000 mp, cameră
4/4, vie, pomi fructiferi, fântână.
Zona Calea Timişoarei (fabrica de
pâine). Preţ avantajos. Tel. 0255254166.
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 €
sau schimb cu garsonieră în
Timişoara plus diferenţa. Tel. 0731306659, 0721-157588. (RR)
Vând trenuri la ieşirea din
Reşiţa, cu posibilităţi de construcţii,
4 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0770-307812. (RR)
Vând cas ă în satul Ersig,
comuna Vermeş, construită în 2000
din cărămidă arsă, cu 2 camere,
baie în renovare, multe anexe,
garaj, curte mare, grădină, cocini
pentru porci din beton, în pământ,
curent trifazic, 16.000 € neg sau la
schimb cu apartament 2 sau 3
camere în Reşiţa, plus diferenţa.
Caut să închiriez în Reşiţa, zonă
centrală, apartament 2 camere
mobilat, ofer maxim 100 €/lună. Tel.
0747-793032. (RR)
Vând la Cuptoare o casă
compusă din 2 camere, bucătărie,
baie, 2 coridoare, anexă în curte,
grădină 1000 mp, apă trasă, loc
drept, 35.000 € neg; în Cuptoare,
casă cu mansardă, apă trasă,
40.000 € neg; teren de 5000 mp
înspre Comarnic, 15.000 lei neg.
Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Gherteniş casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, apă la stradă,
grădină 1400 mp, se poate ocupa
imediat după întocmirea actelor,
preţ neg. Tel. 0737-565825, 0752670944. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Valea
Domanului, apartament 3 camere
decomandat, etaj 2/4, suprafaţă 97
mp, îmbunătăţiri, centrală, termopane, gresie, faianţă. Tel. 0730653405. (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, 25.500 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând casă la Apadia, 5500 €.
Tel. 0743-231762. (RR)
Vând garsonieră cu ferestre
termopan, centrală termică. Tel.
0741-528025.

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.

Anunturi
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Vând la Ciclova Română casă
compusă din 3 camere, pivniţă, fântână în curte, posibilitate de
extindere, curte mare, grajd, cocină,
grădină, preţ 15.000 €. Tel. 0779638151. (RR)
Caut chirie la casă, în jurul
Reşiţei. Tel. 0757-773630. (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 casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc la 103G, 2 camere la
stradă, antreu, cămară, bucătărie,
anexe, curte şi grădină mare, acces
pentru maşină în curte, 18.000 €.
Tel. 0753-493145. (RR)
Vând în Reşiţa, pe B-dul Muncii,
apartament 2 camere, centrală de
apartament, termopane, etaj 4/4,
mobilat sau nemobilat, 17.000 €.
Tel. 0733-072796. (RR)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând casă la Secăşeni, în
centru, cu 3 camere, bucătărie de
vară, coridor, curte mare, grădină
mare, pivniţă, fântână, anexă pentru
animale, 15.000 € neg. Tel. 0731191130. (RR)
Vând în satul Cadăr, Timiş,
extravilan agricol 7,74 ha, preţ neg;
loc de casă în satul Cadăr, în
suprafaţă de 3209 mp, cu fântână în
curte, utilităţi la stradă: apă şi
canalizare, preţ neg. Tel. 0754940618. (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. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Ofer spre închiriere garsonieră
cu toate utilităţile în Reşiţa, pe str.
Albăstrelelor, 100 €/lună. Tel. 0722828285. (RR)
Vând în Lupac casă 2 camere,
curte şi grădină mare, 2 fântâni,
anexe, 13.500 € neg. Tel. 0764654307. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, fără îmbunătăţiri. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Tineretului, garsonieră mobilată,
gresie, faianţă, termopan, 12.000 €.
Tel. 0740-099663. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Aleea Daliilor,
lângă Piaţa Nord, apartament 3
camere, central ă, termopane,
23.000 €. Tel. 0769-156800. (RR)
Vând apartament 2 camere cu
centrală termică, mobilat, 20.000 €.
Tel. 0733-072796.
Vând casă aproape de Reşiţa,
preţ convenabil. Tel. 0767-558127.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic exterior,
centrală termică, gresie, faianţă,
podele laminate, parchet, u şi
schimbate, bucătărie mobilată la
comandă, posibilităţi privatizare.
Tel. 0745-932492.
Vând casă Dognecea, preţ
8.000 € neg. Tel. 0733-594473.
Vând casă la Secăşeni în
centru, 3 camere, coridor, spaiş,
coridor, curte mare, pivniţă, fântână,
bucătărie vară, grajd mare pentru
animale, zid lângă casă 15 m,
grădină mare. Preţ 15.000 €. Tel.
0731-191130.

Anunturi
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Matrimoniale

Domn simpatic, drăguţ, 178/72/
51, situaţie, auto, fără vicii, doresc
doamnă pentru căsătorie, până în
50 ani, simpatică. Tel. 0724-403069.
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. 0728-333317.
Pensionar 59 ani caut parteneră
de viaţă fără vicii, să locuiască la
mine în Reşiţa, la bloc. Tel. 0728404513.
Pensionar văduv, Reşiţa, caut
doamnă 58-65 ani, poate să fie şi de
la ţară, nefumătoare, să locuiască la
mine la bloc. Tel. 0355-420190,
0756-334605.
Domn 45 ani doreşte o prietenie
cu o persoană feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă doriţi
să aflaţi mai multe, sunaţi la 0049 15
757 617 476 - Germania.
Domn singur, 25 ani, fizic plăcut,
1,80/75, blond, ochi albaştri, situaţie
financiară bună, am o fetiţă de 4 ani
şi jumătate, caut doamnă sau
domnişoară sinceră, pentru
prietenie/căsătorie. Casă personală
în Bozovici. Tel. 0771-765074.

Anunturi
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Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Electrician schimb şi montez
tablouri electrice, siguranţe automate, doze, prize, întrerupătoare,
corpuri iluminat, reparaţii. Tel. 0740520382.
Execut case la roşu, acoperişuri
la blocuri cu ţiglă sau tablă Lindab,
jgheaburi. Tel. 0740-203806.
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 0755092554.
Balon cu aer cald Timişoara,
zbor de agrement. 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.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Primesc elev în gazdă, condiţii
ca la mama acasă. Tel. 0770390662, 0355-803363.
Caut o persoană pentru construit solar şi grădinărit; persoană
pricepută pentru construcţia unui
cuptor grill în curte. Tel. 0740850442. (RR)
Îngrijesc, în Reşiţa, tineri sau
bătrâni cu probleme grave de
sănătate. Tel. 0355-805646, orele
20.30-22.30. (RR)
Profesor de limba germană, ofer
meditaţii. Tel. 0727-199030. (RR)
Primesc băiat în gazdă. Tel.
0729-115691.
Doamnă 46 ani, cu experienţă,
ofer menaj 1-2 zile/săptămână la
familie serioasă, intelectuali. Tel.
0743-152728 dimineaţa.

Cu multă tristeţe
anunţăm că în data de
31 octombrie 2014, se
împlinesc 10 ani de când a
încetat din viaţă

Chirilă Vrăjitor
Familia

Prisma s.r.l. angajează

- agent marketing
- secretar redacţie

Condiţii: studii adecvate, absolvent 2014.

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

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri

Anunturi
,

Campanie de colectare, de la domiciliu,
a de}eurilor provenite de la echipamente
electrice }i electronice
Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu Asociaţia Română
pentru Reciclare RoRec organizează sâmbătă, 1 noiembrie 2014, o
campanie de colectare, de la domiciliu, a deşeurilor provenite de la
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Î n c a t e g o r i a E C H I PA M E N T E L O R E L E C T R I C E Ş I
ELECTRONICE (DEEE) sunt incluse deşeurile provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere,
congelatoare, maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de
spălat vase, maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare
cu microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice,
alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru
încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor,
ventilatoare electrice, aparate de aer condiţionat;
l Echipamente de larg consum: aparate de radio, televizoare,
camere video, aparate video, amplificatoare audio;
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate
de curăţat covoare, alte aparate de curăţat, aparate de cusut,
tricotat, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de
măcinat cafea, filtre de cafea, cuţite electrice, aparate de tuns părul,
uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru
masaj şi alte aparate de îngrijire corporală, ceasuri deşteptătoare,
ceasuri de mână, cântare;
l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii: unităţi centrale,
minicalculatoare, imprimante, calculatoare personale (inclusiv
unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură), calculatoare
portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură),
calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu
ecran sensibil-notebook), calculatoare electronice, imprimante,
fotocopiatoare, maşini de scris electrice şi electronice, calculatoare
de buzunar şi de birou, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane fără fir,
telefoane celulare, roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură,
console portabile de jocuri video, jocuri video.
Persoanele care doresc să predea deşeuri provenite de la
echipamente electrice şi electronice pot apela până sâmbătă,
inclusiv, între orele 09:00-15:00, următoarele numere de telefon:
l 0800 444 800 (RoRec) - număr apelabil gratuit din orice reţea de
telefonie fixă sau mobilă, 0751 302 119;
l 0255 211 692 interior 173, 0255 210 258 - Primăria Municipiului
Reşiţa .
În schimbul predării de frigidere, combine, lăzi şi vitrine
frigorifice vor fi acordate 4 cupoane valorice de 10 lei fiecare.
Persoanele care predau maşini de spălat rufe, maşini de spălat
vase, uscătoare de haine şi aparate de aer condiţionat vor primi în
schimb 2 cupoane valorice de 10 lei fiecare.
Acestea se acordă numai aparaturii complete şi vor putea fi
utilizate în orice magazin, care foloseşte sistemul bonurilor. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie
Urbană şi Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la
numerele de telefon: 0255 211 692 interior 173, 0255 210 258 sau
prin e-mail, la adresa: mediu@primariaresita.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 29.10.2014
REŞIŢA: bucătar: 1; manipulant mărfuri: 1; ospătar (chelner): 1;

de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

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.

ANINA: consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală: 1; mecanic utilaj: 1;
BOCŞA: inginer mecanic: 1; îngrijitor animale: 2; muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic,
faianţă, gresie, parc: 1;
BĂILE HERCULANE: circularist la tăiat lemne de foc: 1;
electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; vânzător: 1;
ORAVIŢA: cusător articole marochinărie: 1; muncitor necalificat
în silvicultură: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
OŢELU ROŞU: asistent personal de îngrijire: 10;
TOTAL JUDEŢ: 25

(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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Conferinţa Naţională “Băile Herculane, mai mult decât apă”
Conferinţa Naţională “Băile Herculane, mai mult decât
apă”, iniţiată de Asociaţia Pro Turism Herculane este parte
integrată a unei campanii pentru redresarea staţiunii, atât
economic cât şi ca imagine naţională şi internaţională.

conferinţă „Întoarcerea la apă! Prevenţia, bază pentru
sănătate” a reunit medici specialişti, autorităţi publice,
scriitori, investitori şi operatori de turism având ca punct
central valorificarea zonei cu ajutorul apelor cu proprietăţi
unice ce au pus staţiunea pe harta turistică a Europei.
Astfel, considerând că primul eveniment a fost un succes şi că prin el că s-a format o bază solidă, fiind deschisă
calea către dialog, este firesc să fie făcut următorul pas.
Conferinţa Naţională “Băile Herculane, mai mult decât
apă” îşi propune să atragă atenţia asupra tuturor calităţilor
pe care zona le are de oferit, în acelaşi timp aducând faţă în
faţă autorităţile publice centrale şi locale, investitori, hotelieri şi operatori de turism pentru identificarea celor mai
eficiente metode de dezvoltare a zonei cât şi a problemelor
întâmpinate de factorii implicaţi în această dezvoltare.
“Ne-am angajat prin această serie de evenimente întrun proiect pe termen lung. Ştim că schimbările nu se pot
produce brusc însă ele trebuie susţinute. Ne-am propus să
aducem împreună specialişti şi reprezentanţi ai entităţilor
implicate în procesul de dezvoltare şi în sistem pentru a
crea un dialog capabil să genereze soluţii pentru Băile
Evenimentul este al doilea din cadrul campaniei şi s-a Herculane. Am ales numele „Băile Herculane, mai mult
desfăşurat în perioada 24 - 26 octombrie la Hotel Afrodita, decât apă” pentru că exprimă cel mai bine faptul că
această zonă a ajuns în timp, prin investiţii majore şi
Băile Herculane.
Campania civică a debutat în luna aprilie 2014. Prima devotamentul celor implicaţi, să aibă mai multe de oferit şi

vrem să facem cunoscut acest lucru. Am iniţiat acest
proiect cu toată încrederea că putem aduce o schimbare şi
suntem mulţumiţi de evoluţia pe care am înregistrat-o până
în acest moment.” Cosmina Răescu, Preşedinte Asociaţia
Pro Turism Herculane.
Principalele subiecte abordate au fost dezvoltarea prin
atragerea de fonduri europene, îmbunătăţirea serviciilor şi
a promovării prin colaborarea între operatori de turism şi
hotelieri precum şi valorificarea potenţialului zonei.
Un alt demers important pentru asociaţiei este
schimbarea percepţiei asupra staţiunii. Prin această serie
de evenimente se doreşte să se pună accent şi pe faptul că
Băile Herculane nu este numai un loc ideal pentru
tratament ci are mult mai multe de oferit. Fie prin specificul
zonei, ideal pentru activităţile în aer liber (sporturi de
echipă, căţărări etc.), fie prin servicii şi centrele de
wellness şi spa, în care s-a investit considerabil în ultimii
ani, staţiunea este acum pregătită şi pentru turişti dintr-o
altă categorie de vârstă. Dezvoltarea în acest sens trebuie
susţinută şi promovată pentru ca schimbările să se poată
produce. Turismul balnear este turismul tuturor
anotimpurilor iar acest lucru trebuie să se resimtă în tot
ceea ce înseamnă activitate şi dezvoltare în zonă.
Băile Herculane trebuie să renască din datoria morală
faţă de natură.

Traiul de Munte
tru că din câte am văzut, sunt mai multe produse alimentare decât la alte târguri, şi până la urmă de asta avem
nevoie, nu de covoare ţesute în casă sau bibelouri. Carne
să fie cât cuprinde, şi atunci e bine” - a spus un cumpărător.
Programe pentru copii
Pe lângă gusturi, organizatorii s-au gândit şi la copii.
Aşa se face că cei mici au avut ocazia să guste sucuri naturale de cireşe, să coloreze şi să primească premii pentru
participare, premii ce au constat în dulciuri şi rechizite.
Se doreşte să se creeze o tradiţie
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului
„PACINFO” şi are menirea să promoveze agricultura
montană şi viaţa în zonele de munte. Responsabilul de
proiect la nivelul judeţului Caraş-Severin a fost Agenţia
pentru Protecţia Mediului care susţine că evenimente
similare au avut loc în mai multe zone ale ţării. Este vorba
de un proiect naţional, câştigat de APM Harghita, la care
cei din Caraş-Severin sunt parteneri. Proiectul include 16
judeţe, şi în fiecare din ele pe data de 26 octombrie, de
Sfântul Dumitru, au avut loc târguri de produse tradiţionale.
Proiectul este unul scurt, de 11 luni, însă toţi cei implicaţi
doresc să creeze o tradiţie din acest eveniment, iar Ziua
Naţională a Traiului de Munte să fie organizată în fiecare
an în jurul acestei date dar şi să împiedice defrişările în
zonele montane.
”Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, întro frumoasă colaborare cu Primăria Băile Herculane, a
organizat duminică, 26 octombrie 2014, prima ediţie a Zilei
Naţionale a Traiului de Munte spărgând practic gheaţa în
organizarea acestei manifestări, care se doreşte a fi una
perenă şi să se organizeze an de an pe 26 octombrie,
praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, sărbătoare

Vremea rece de afară nu i-a împiedicat pe iubitorii de
produse tradiţionale din Caraş-Severin şi Mehedinţi să
participe la un târg plin cu bunătăţi, organizat duminică în
piaţa agroalimentară a staţiunii Băile Herculane de Ziua
Naţională a Traiului de Munte. Organizatorii s-au arătat
mulţumiţi de eveniment spunând că au reuşit să spargă
gheaţa şi să organizeze un astfel de eveniment la munte, la
fel şi vizitatorii.
Mezeluri, brânzeturi şi dulceaţă
Printre producătorii autohtoni, prezenţi la târg au fost şi
producători din sudul ţări. Au fost prezenţi la târg meşteri
de mezeluri, de brânzeturi, apicultori, artizani şi mulţi alţii,
iar marfa pe care au expus-o a fost cu adevărat gustoasă.
Clienţii nu au întârziat să apară, cei cărora le-a fost dor de
gusturile copilăriei, al pâinii coapte în cuptor, al brânzei şi
caşului de casă, au cumpărat din bunătăţile expuse.
Comercianţii au îngheţat la standuri pentru că afară nu au
fost mai mult de 7 grade, însă au fost bucuroşi că marfa lor
a fost apreciată. „Produsele noastre sunt făcute numai din
ingrediente naturale, fără conservanţi, aditivi sau alte
ingrediente la modă. Aşa se face că gustul este aşa cum
trebuie să fie. Avem cârnaţi, slănină, pastramă, costiţă,
toate din producţie proprie după reţetele bunicilor” ne-a
declarat ”Uica Ion”, un producător de mezeluri tradiţionale
din Soceni.
Clienţi pofticioşi
Oamenii s-au uitat, au gustat şi au cumpărat. Unii au
scos din buzunar şi câteva sute de lei pentru că au luat de
toate. „Am cheltuit în jur de 200 de lei. Am luat brânză, caş
şi mai multe produse din carne. Vreau de asemenea să
cumpăr gemuri şi miere, aşadar voi mai lăsa ceva bani pe
aici. Ideea acestui eveniment mi se pare foarte bună pen-
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care coincide în calendarul popular cu ziua în care ciobanii
pun capăt transhumanţei şi coboară cu turmele de la
munte” spune Sebastian Purec, directorul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.
De mare ajutor a fost şi Poliţia staţiunii Băile Herculane
care, în timp scurt, a reuşit să elibereze zona şi să evite
orice incident pe toată durata manifestării, zecile de
producători din Caraş-Severin dar şi din sudul ţării, putând
să expună în linişte iar cumpărătorii să fie cei mai câştigaţi.
Icoane bizantine, costume populare, miere de albine,
rachiu, brânză ori cârnaţi de oaie sau capră, sunt doar
câteva din bunătăţile ce au putut fi degustate la acest târg.
Organizatorii au amenajat şi o zonă de ”Info cort” unde au
fost pliante şi afişe cu informaţii despre zona montană dar
şi despre protecţia mediului, s-a putut servi un pahar de
răchie de prună, afinată, cafea dar şi zacuscă, păstrăv
prăjit şi foarte multe sortimente de prăjituri specifice zonei
de munte (ştrudel cu dovleac, prăjitură cu afine, melcişori
cu nucă, frecată cu brânză dulce, etc.) iar cei mici au
savurat suc de cireşe şi au putut colora cărţi de colorat cu
personaje specifice zonei montane.
Inginerul Liviu Munteanu a fost cel care a oferit întreaga
consultanţă tehnică şi a reuşit să adune în piaţa
agroalimentară din Băile Herculane un număr aşa de mare
şi divers de producători tradiţionali, care s-au arătat foarte
încântaţi de idee şi care au declarat că îşi doresc reluarea
acestui eveniment. Toţi au primit diplome de participare,
semnate chiar de Sebastian Purec, directorul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, acelaşi care a şi
deschis manifestările Zilei Naţionale a Traiului de Munte.
Mai multe informaţii despre proiect se pot găsi pe
pagina de web www.zonamontana.ro.
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