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Primăria Reşiţa

Ziua Naţională a României a adunat în Centrul Civic al Reşiţei o
mulţime de persoane dornice să asiste la parada detaşamentelor
speciale subordonate Ministerului Apărării. Părinţi, bunici şi mai ales
copii, cu tricolorul în mână sau pictat pe faţă, au aşteptat cu
nerăbdare unica manifestare din an de acest gen, parada militară.
După ce prefectul judeţului, Silviu Hurduzeu a prezentat onorul în
faţa Gărzii de Onoare, a urmat defilarea detaşamentelor speciale din
cadrul Jandarmeriei, Inspectoratul de Poliţie, ISU Semenic, Politia
de Frontiera, iar la final, spre deliciul şi încântarea copiilor, au fost
prezentate maşinile de intervenţie ale instituţiilor subordonate MAI.
Oficialităţi locale şi judeţene au luat cuvântul pentru a marca aşa
cum se cuvine această zi de sărbătoare, iar la final cei prezenţi au
asistat la un spectacol folcloric autentic.
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Copiii din înv@]@mântul special au pictat
}i desenat pentru un concurs dedicat
Zilei Na]ionale a României

From black and white to colors
* “From Black and White to colors” este un proiect al Asociaţiei
Sirina, care îşi propune să dezvolte activităţi de voluntariat cu tineri
şi copii din Berzasca, Caraş Severin. Proiectul se încadrează într-o
acţiune-cheie, mobilitatea tinerilor, finanţat de Comisia Europeană
prin programul Erasmus +.
Activităţile din cadrul proiectului vor fi realizate prin implicarea a
cinci voluntari străini, din Cipru şi Spania, care vor fi găzduiţi în
cadrul Serviciului European de Voluntariat timp de 9 luni, între
noiembrie 2014 - iulie 2015. Voluntarii sunt tineri selectaţi de
organizaţile partenere din străinătate (Politistiko Ergastiri Ayion
Omoloyiton - Cipru; INDICOT - Spania) care lucrează în iniţiativele
de tineret, voluntariat şi implicare civică. Dezvoltarea acestui
parteneriat internaţional va asigura schimbul de experienţă şi
exemple de bună practică între parteneri vizând domeniul
educaţional şi social, cu impact direct şi imediat în Berzasca. De
asemenea, acest gen de proiecte încurajează cetăţenia activă,
solidaritatea şi toleranţa între tineri din diverse comunităţi ale lumii.
Motivaţia Asociaţiei Sirinia de a implementa acest proiect se
bazează pe o implicare a organizaţie permanentă în acţiuni sociale
pentru comunitatea din Berzasca, din anul 2011 şi până în prezent.
Scopul proiectului “From Black and White to colors” este de a
asigura acces la programe de educaţie nonformală şi a oferi o
alternativă de a petrece timpul liber pentru tinerii şi copiii din
Berzasca.
Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte dezvoltarea
de activităţi educaţionale adaptate la nevoile reale şi personale ale
copiilor şi tinerilor din sat, programe care vor fi implementate de
către voluntarii străini. Astfel, pe parcursul celor nouă luni copiii şi
tinerii vor participa la ateliere de creaţie, de învăţare a limbilor
străine, de educaţie, de igienă, de sănătate şi dezvoltare personală.
Un alt set de activităţi presupune realizarea de activităţi ecologice,
jurnalistice, interviuri cu oameni din comunitate, promovarea
comunităţii prin realizarea unui ziar local, teatru civic şi altele.
Toate aceste acţiuni sunt menite să ofere experienţă de muncă
tinerilor şi copiilor, să îşi dezvolte abilităţi sociale, de comunicare,
de planificare precum şi lucrul în echipă.
Asociaţia Sirinia

intră într-o nouă eră
Primul lift
multidirecţional,

fără cabluri, din lume
O expoziţie de lucrări realizate de către copiii din învăţământul
special cu ocazia Zilei de 1 Decembrie au fost expuse la Muzeul
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Banatului Montan din Reşiţa. Acţiunea face parte din proiectul
educaţional ”România este şi ţara mea” iniţiat de către Centrul
Anunţuri,
Primăvara.
publicitate
Vernisajul a cuprins lucrări expuse la concursul ”1 Decembrie
ziua unităţii naţionale”. Concursul s-a adresat învăţământului
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special şi învăţământului special integrat, clase cu copii cuprinşi în
programul de sprijin.
La acţiunea ce a avut loc la Muzeu au fost premiate lucrările
câştigătoare în cadrul vernisajului. Au participat 11 judeţe din ţară.
Fiind un proiect educaţional, s-a desfăşurat pe două etape. O
etapă s-a adresat copiilor iar alta s-a adresat cadrelor didactice
care au desfăşurat activităţi pe ateliere de lucru.
Este singurul proiect de acest gen pe care l-a avut până acum
judeţul nostru, după cum a precizat coordonatorul de proiect
Andreea Otzenasch.
Proiectul are peste 20 de parteneri implicaţi, printre care se
numără Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Muzeul Banatului
Montan, Asociaţia pentru Copii Primăverii, Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Caraş-Severin, şcolile CU NOI PRINZI DE VESTE!
partenere din cele 11 judeţe.
Elena Franţ
Copii de la Centrul de Zi Maria şi
Centrul de Zi ABC au celebrat cum se
cuvine, anticipat, ziua de 1 Decembrie.
Vineri la Centrul de Zi ABC şi la
Centrul de Zi Maria copii au pregătit un
spectacol cu ocazia zilei de 1 Decembrie.
implicarea
Spectacolul a evidenţiat
copiilor în celebrarea Zilei Naţionale.
Îmbrăcaţi în port popular românesc şi cu
tricolorul în piept, micuţii au recitat poezii,
au cântat şi au jucat dansuri populare.
Invitaţi la acest eveniment dedicat
Zilei Naţionale a României au fost câţiva
reprezentanţi ai ISU Semenic, alături de
care cele două Centre de Zi au
desfăşurat numeroase proiecte de-a
lungul anului.
Este un prim eveniment de început de
iarn ă, evenimentele continuând şi
săptămânile următoare. Cu ocazia venirii
lui Moş Crăciun, primarul Reşiţei va
acorda cadouri micuţilor de la cele două
centre.

1 Decembrie la O]elu-Ro}u
Vineri, 28 noiembrie 2014, in sala de festivitati
,,ASTRA’’ a Liceului Banatean din localitatea Oţelu-Roşu
s-a desfasurat o activitate festiva bogata dedicata
celebrarii Zilei de 1 Decembrie. Festivitatea a debutat cu
intonarea imnului de stat al României.
Despre insemnatatea Zilei Nationale a României a
vorbit profesorul de specialitate Ioan Mâţu. A urmat
cuvantul invitatului col. Liviu Groza care a evocat actul
istoric al Marii Uniri si a prezentat o serie de documente
valoroase. Prof. Marciana Corici a vorbit despre
contributia banatenilor la realizarea statului national unitar
român iar elevii de la cercul de istorie "Cultul eroilor", din
clasa a XII-a - profil filologie, indrumati de d-na profesoara
au realizat o prezentare a personalitatilor Marii Uniri:
regele Ferdinand, regina Maria, Iuliu Maniu, Ionel
Bratianu, precum si a eroilor de la Marasti, Marasesti si
Oituz. D-l prof. Petru Florin Turnea a prezentat pas cu pas
lupta românilor pentru unitate nationala.
Programul a cuprins poezii patriotice, dansuri populare
ale Ansamblului folcloric al liceului precum si un dans
artistic realizat de elevii Raca Andra si Iosim Sebastian din
clasa a XII-a Uman. Activitatea s-a desfasurat in prezenta
unei asistente numeroase.
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Primăria Reşiţa ne informează
În perioada 3 noiembrie - 20 noiembrie 2014, la
ghişeele Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei Municipiului Reşiţa au fost depuse 859 de
cereri pentru acordarea subvenţiei pentru încălzire,
după cum urmează:
l 757 de cereri şi declaraţii însoţite de acte
doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
l 62 de cereri şi declaraţii însoţite de acte doveditoare
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
cu energie electrică;
l 40 de cereri şi declaraţii însoţite de acte doveditoare
pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
pe bază de combustibili solizi sau petrolieri.
În perioada 1 octombrie - 17 octombrie 2014 au fost
depuse 796 de cereri pentru subvenţii pentru încălzire.
Menţionăm că subvenţiile pentru încălzire se acordă
familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei, în
baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/2011
privind măsurile de protecţie socială în perioada
sezonului rece.
Cererile pot fi depuse şi în luna decembrie la
ghişeele Direcţiei de Asistenţă Socială, la sediul situat
pe str. Libertăţii nr. 18-22 (fosta poştă veche), cu
menţiunea că subvenţiile vor fi acordate începând cu
luna în curs.

La acestea se adaugă 20 de utilaje specializate,
aflate în dotare:
l răspânditor cu lamă (4 bucăţi)
l autobasculantă cu lamă (2 bucăţi)
l autobasculantă pentru material antiderapant (şi
evacuare zăpadă - 6 bucăţi)
l tractor cu plug (5 bucăţi)
l buldoexcavator (1 bucată)
l autoîncărcătoare-frontale WOLLA (2 bucăţi).
În funcţie de necesităţi, cantităţile de materiale
antiderapante vor fi suplimentate, iar, în cazuri
excepţionale, vor fi închiriate suplimentar utilaje de la
firme specializate.
Referitor la refacerea străzilor afectate de lucrări,
precizăm că, de la începutul anului 2014, au fost
aplicate 12 sanc ţiuni contravenţionale pentru
nerespectarea prevederilor HCL nr. 443/2009.
Totodată, operatorii de servicii (SC Aquacaraş SA,
SC CET 2010 Reşiţa SRL, în insolvenţă, Enel Banat
Distribuţie, SC Hidroconstrucţia SA şi SC Electrosistem
SRL), care au efectuat intervenţii la reţelele subteranedilitare, au fost atenţionaţi să refacă tronsoanele
afectate până în data de 15 decembrie 2014, pentru
conservarea acestora pe perioada sezonului rece.

şef Opriş Margareta, până în data de 10 decembrie
2014, ora 16.00.

În data de 26 noiembrie 2014, la sediul Primăriei
Municipiului Reşiţa, a fost întrunit Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă, în prezenţa primarului municipiului, Mihai Stepanescu, preşedintele Comitetului, a
viceprimarului Ioan Crina, a secretarului Lucian Cornel
Bucur, a responsabililor din domeniu din cadrul
administraţiei publice locale şi a altor instituţii publice.
Principalele puncte aduse în discuţie au vizat planul
de măsuri pentru sezonul rece 2014-2015 şi refacerea
cu prioritate a străzilor din municipiul Reşiţa afectate de
lucrările efectuate de operatorii de servicii.
Pentru sezonul rece 2014-2015, menţionăm că în
depozitul Serviciului Public - Direcţia pentru Întreţinerea
şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul
de Iluminat Public şi Deszăpezire sunt următoarele
cantităţi de materiale antiderapante:
l 421 de tone sare gemă
l 4500 de tone de nisip.

Primăria Municipiului Reşiţa prelungeşte perioada
de depunere a propunerilor privind proiectul de
modernizare a Centrului Civic al municipiului până în
data de 10 decembrie 2014.
Dezbaterea publică pe tema „Cum vă doriţi să arate
din punct de vedere urban şi peisagistic Centrul Civic al
Municipiului Reşiţa” va avea loc în data de 17
decembrie 2014, la sediul administrativ din Piaţa 1
Decembrie 1918 nr. 1A, ora 13:00.
Propunerile, sugestiile, opiniile şi eventualele
proiecte pe tema supusă dezbaterii se pot depune la
Centrul de Informare şi Relaţii cu publicul, camera nr. 1,
parter, Corpul I al Primăriei Municipiului Reşiţa, P-ţa 1
Decembrie 1918 nr. 1A, sau on-line pe adresa de e-mail
resita@primariaresita.ro, în atenţia Direcţiei de
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - doamnei arhitect

Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu
Asociaţia Român ă pentru Reciclare RoRec
organizează sâmbătă, 6 decembrie 2014, o campanie
de colectare, de la domiciliu, a deşeurilor provenite de la
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI
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:
unit ă ţi 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, sau 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 email, la adresa: mediu@primariaresita.ro.
Biroul de presă

Iluminat public modern şi eficient la Reşiţa
S-a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor
privind proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat
public al municipiului Reşiţa”
În cadrul Consiliului Local a fost aprobat un studiu de
fezabilitate privind un prim proiect care vizează
modernizarea iluminatului pe unele artere principale.
Este vorba de 24 de străzi ce vor necesita aproape 2000
de tuburi de iluminat.
Pe Bulevardul Republicii şi Bulevardul Revoluţiei din
Decembrie, acest proiect cuprinde şi zona pietonală
care va fi la rândul ei iluminată.
Pe lângă faptul că toate echipamentele care implică
iluminatul public sunt depăşite ca funcţionalitate, nici nu
sunt economice. Astfel că era nevoie de un astfel de
proiect pentru Reşiţa.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 cu
privire la finanţări nerambursabile, include şi investiţii în
iluminatul public, inclusiv cel ambiental.
Astfel că era necesar un studiu de fezabilitate care
să vizeze arterele principale din oraş pentru a găsi
soluţiile tehnice necesare unui iluminat public modern şi
eficient.

Amenzi şi avertismente pentru cei care au uitat
să refacă străzile sparte
În cadrul adunării Comandamentului operativ privind
lucrările de apă şi canalizare derulate prin fondul de
coeziune POS mediu II s-a adus în discuţie întârzierea
refacerii străzilor sparte.
Primarul Mihai Stepanescu s-a arătat nemulţumit de
faptul că firmele care au executat lucrări la reţelele de
apă şi canal nu au refăcut străzile după finalizarea
acestor lucrări.
După spusele edilului au fost făcute avertismente şi
s-au dat chiar şi două amenzi.
Este vorba de E-on Gaz şi Vodafone, care au uitat să
refacă la timp structura străzilor sparte pentru
realizarea unor lucrări la reţea.
A mai fost luată în discuţie şi strada Ciprian
Porumbescu dar şi alte străzi pe care s-au executat
lucrări prin programul POS Mediu privind extinderea şi
modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, derulate
prin fondul de coeziune. Se execută lucrări în Poiana
Golului, pe Strada Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare,
Nicolae Bălcescu, Nicolae Titulescu, Ion Vidu şi altele.

Hidroconstrucţia şi Electrosistem sunt cele două
firme care au câştigat licitaţia pentru executarea
acestor lucrări. De altfel reprezentanţii acestor firme au
fost prezente la întâlnirea Comandamentului Operativ
iniţiat de către administraţia locală pentru a rezolva
toate problemele legate de lucrările programului POS
Mediu II.
Deşi nemulţumit de situaţia străzilor primarul a
precizat: ”Se pare că lucrările merg mai bine ca în
vechiul proiect ISPA când soluţiile veneau cu oarecare
întârziere”.
Constructorii au promis că toate străzile afectate vor
fi gata până în 15 decembrie. Sunt străzi care necesită
lucrări de acoperire cu zgură, asfalt sau piatră cubică, în
funcţie de structura iniţială. Dacă vremea nu se
înrăutăţeşte, se speră că firmele responsabile să
respecte termenele promise.
De asemenea, edilul municipiului a precizat că
trebuie redate circulaţiei şi străzile care sunt parţial
închise pentru că vor fi diverse intervenţii, mai ales că
iarna bate la uşă.
Elena Franţ

În cursul zilei de 2 decembrie 2014, Primăria
Municipiului Re şi ţa a aplicat noi sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de 7.500 de lei
constructorilor care efectuează lucrări la reţelele de apă
şi canalizare în cadrul POS Mediu I, conform HCL
443/2009, pentru:
l depăşirea termenului prevăzut în permisul de
spargere - străzile Nicolae Bălcescu şi Nicolae
Titulescu;
l absenţa semnalizării punctului de lucru - str.
Panseluţei intersecţie cu N. Bălcescu.
Amenzile au fost aplicate din cauză că nu au fost
respectate termenele avansate în graficul de lucrări,
transmis de constructor, în care se preciza că în data de
27 noiembrie 2014 vor fi finalizate lucrările pe străzile
Nicolae Bălcescu şi Nicolae Titulescu.
Reprezentanţii municipalităţii vor continua să
verifice lucrările de refacere a tronsoanelor de drum
afectate, constructorii având ca termen data de 15
decembrie 2014 pentru punerea în siguranţă a
şantierelor, în vederea conservării acestora pe
perioada sezonului rece.
Menţionăm faptul că municipalitatea nu va mai
elibera permise de spargere noi până nu vor fi refăcute
străzile afectate de aceste lucrări.

2

| 4 - 10 Decembrie 2014 | PRISMA

Lucrările de montare a ornamentelor festive,
specifice sărbătorilor de iarnă, sunt în curs de finalizare,
urmând ca, în data de 5 decembrie 2014, să fie aprins
iluminatul festiv. Şi în acest an, au fost achiziţionate
decoraţiuni noi (ornamente pentru stâlpi, decoraţiuni
luminoase, ţurţuri luminoşi, şiruri de steluţe pentru
decorarea brazilor, furtun luminos). Acestea au fost
amplasate pe bulevardele şi străzile principale din
municipiu şi în principalele puncte ale localităţilor
aparţinătoare Reşiţei.
De asemenea, au fost montaţi brazi de Crăciun în
Parcul Tricolorului, Muzeul de Locomotive şi Centrul
Civic. În plus, va fi amenajat un patinoar în Parcul
Tricolorului, la fel ca anul precedent, pe o suprafaţă de
375 mp.
Menţionăm că la Muzeul de Locomotive nu s-au
montat ornamente festive deoarece conducerea
Fundaţiei Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa UDR,
fundaţie care a realizat investiţii la stâlpii de iluminat
public din Muzeul de Locomotive cu Abur, nu a permis
acest lucru.
Totodată, precizăm că fântânile arteziene, care au
fost prevăzute în bugetul local pe anul 2014, nu vor fi
realizate în acest an, ca urmare a cheltuielilor generate
de lucrările de individualizare a surselor de încălzire la
unităţile de învăţământ şi de acordarea ajutoarelor de
urgenţă abonaţilor SC CET 2010 Reşiţa SRL. Serviciile
de proiectare pentru cele trei fântâni arteziene au fost
contractate, execuţia lucrărilor urmând a fi cuprinsă în
bugetul local pe anul 2015.

A treia rectificare a bugetului pentru 2014,
în vederea plăţii anticipate a tranşei aferente anului 2015 a drepturilor salariale câştigate în instanţă de
personalul din sectorul bugetar, precum şi achitarea integrală a arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale
În şedinţa Guvernului României din 3 decembrie a fost
adoptată Ordonanţă de Urgenţă cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014 care prevede, între altele,
plata sumelor aferente anului 2015 câştigate prin hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile de profesori, de
funcţionari publici, de magistraţi. De asemenea, se achită
arieratele guvernului central sau ale autorităţilor locale.
Prezentăm în continuare proiectul de Ordonanţă de
Urgenţă:
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă care creează cadrul
legal pentru a treia rectificare a bugetului pentru 2014, în
vederea plăţii anticipate a tranşei aferente anului 2015 a
drepturilor salariale câştigate în instanţă de personalul din
sectorul bugetar, precum şi achitarea integrală a
arieratelor unităţilor administrativ-teritoriale, pe fondul
înregistrării unui excedent bugetar de 0,29% din Produsul
Intern Brut.
Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act
normativ, structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului
general consolidat se modifică astfel:
Veniturile şi cheltuielile bugetului general consolidat se
majorează, pe sold, cu suma de 1.320,8 milioane lei,
deficitul bugetului general consolidat menţinându-se ca
valoare nominală la 14.713,0 milioane lei şi ca pondere în
P.I.B. la 2,2%.
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului
de stat pe anul 2014:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2014, se
diminuează, pe sold, cu -1.995,1 milioane lei ca urmare a
reducerii taxei pe valoarea adăugată cu suma de -2.082,7
milioane lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată alocate bugetelor locale şi majorării
impozitului pe venit şi salarii cu 87,6 milioane lei.
b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2014, se
diminuează, pe sold, cu suma de -76,0 milioane lei.
Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale
bugetului de stat se prezintă astfel:
- Cheltuielile de personal cresc cu +779,9 milioane lei;
- Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +64,9
milioane lei;
- Cheltuielile cu dobânzile scad cu -70,7 milioane lei;
- Subvenţiile se majorează cu +207,5 milioane lei;
- Transferurile între unităţi ale administraţiei publice
scad cu -1.634,6 milioane lei;
- Alte transferuri cresc cu +119,8 milioane lei;
- Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu +60,0
milioane lei;
- Alte cheltuieli cresc cu +564,3 milioane lei;
- Cheltuielile aferente programelor cu finanţare
rambursabilă scad cu -36,1 milioane lei;
- Cheltuielile de capital se diminuează cu -73,6
milioane lei;
Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori
principali de credite se prezintă astfel:
Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse
a fi alocate pentru:
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor:
+457,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor stabilite în
sarcina instituţiei prin titluri executorii;
Ministerul Justiţiei: +414,5 milioane lei, în principal
pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect
drepturi de natură salarială;
Ministerul Public: +208,2 milioane lei, din care 205,8
milioane lei sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi 2,4 milioane lei pentru
lucrări de investiţii la sediile parchetelor de pe lângă
instanţele judecătoreşti;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +174,1
milioane lei în principal reprezentând hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, precum şi pentru
finanţarea contravalorii sentinţelor definitive şi irevocabile
ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
Ministerul Transporturilor: +168,5 milioane lei, în
principal pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA, pentru
decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită de care
au beneficiat unele categorii sociale şi pentru
contravaloarea serviciilor de navigaţie aeriană de rută
restante;
Ministerul Educaţiei Naţionale: +140,6 milioane lei
pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca obiect
drepturi salariale, din care 111,0 milioane lei aferente
personalului din unităţile de învăţământ universitar;
Ministerul Apărării Naţionale: +73,0 milioane lei,
reprezentând suplimentarea cu 100 milioane lei pentru
achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru
efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la
tehnica de luptă şi echipamente militare, în scopul creşterii
capacităţii operaţionale a Armatei Române şi reducerea cu
27 milioane lei la cheltuieli de personal urmare a
economiilor înregistrate;
Ministerul Afacerilor Interne: +35,4 milioane lei, în
principal pentru plata hotărârilor judecătoreşti având ca
obiect drepturi de natură salarială;
Ministerul Culturii: +9,0 milioane lei pentru plata titlurilor
executorii având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială, pentru finanţarea restaurării monumentelor istorice precum şi pentru Palatul Culturii din Iaşi.
Majorarea contribu ţiilor de asigur ări sociale,
determinată de plata hotărârilor judecătoreşti având ca
obiect drepturi salariale, va avea ca efect creşterea
veniturilor din contribuţii a bugetului asigurărilor sociale de
stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi a bugetului
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Ca urmare, bugetul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se diminuează
cu suma de -847,4 milioane lei, reprezentând, în principal,
transferuri de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale
de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar bugetul
Ministerului Sănătăţii se diminuează cu suma de -252,2
milioane lei reprezentând transferuri de echilibrare către
bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.
Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se diminuează cu suma de -667,4 mil. lei;
2. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de
2.082,7 milioane lei, astfel:
a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 53,4 milioane lei,
destinate pl ă ţii sumelor prev ăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de
natură salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi
asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul
2015 prin 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, aprobată cu modificări prin Legea nr.
230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin
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;
b) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad ăugată pentru finan ţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 1.302,6
milioane lei, astfel:
b1) suma de 43,4 milioane lei pentru finanţarea
cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi
salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile
aferente acestora din învăţământul preuniversitar de stat;
b2) suma de 1.203,2 milioane lei destinată plăţii
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite
în favoarea personalului din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anii
2014 şi 2015 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,
prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.
b3) suma de 56,0 milioane lei pentru finanţarea
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor
cu handicap grav acordate potrivit dispoziţiilor art. 42 alin.
(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014
şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile
prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor
necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri,
indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de
lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor cu suma de
726,7 milioane lei din care:
c1) suma de 523,7 milioane lei în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor
publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice
locale, la data de 31 octombrie 2014 şi neachitate până la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
c2) suma de 203,0 milioane lei în scopul achitării ratelor
de capital pe anul 2014 şi 2015, precum şi pentru achitarea
ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente
împrumuturilor contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare,
respectiv în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru
reducerea unor arierate din economie, precum şi alte
măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.
37/2011 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013
privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi
modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare.
3. Majorarea bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate atât la venituri, cât şi la
cheltuieli cu suma de +17,3 milioane lei.
4. Men ţinerea deficitului bugetului general
consolidat pe anul 2014 la 14.713,0 milioane lei,
respectiv la 2,2% din produsul intern brut.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 105/2014 a Legii petrolului nr. 238/2004 (M.O. nr. 720/01.10.2014)
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României (M.O. nr. 716 din 01.10.2014)
l Ministerul Apărării Naţionale - Instrucţiunile privind
asistenţa psihologică în Armata României din 20.09.2014
(M.O. nr. 716 din 01.10.2014)
l Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2980/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care
se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale
echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţional ă a
Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia (M.O. nr.
720 din 01.10.2014)
l Ministerul Justiţiei - Normele metodologice privind
condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul
Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade
profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri
militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate
acesteia din 22.08.2014 (M.O. nr. 720 din 01.10.2014)
l Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi

l Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din
29.09.2014 (M.O. nr. 728 din 06.10.2014)
l H.G. nr. 827/2014 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii
universitare de master acreditate, programele de studii şi
numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul
universitar 2014-2015 (M.O. nr. 729 din 06.10.2014)
l H.G. nr. 838/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate
pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin
H.G. nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6
Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km
495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi
Păltiniş (M.O. nr. 730 din 07.10.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1510/2014 pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu
caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul
fructe şi legume (M.O. nr. 734 din 08.10.2014)

l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 31/2014
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din
argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de
arhitectură în România (M.O. nr. 735 din 08.10.2014)
l H.G. nr. 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a programului
"Prima casă" (M.O. nr. 735 din 08.10.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1159/2014 pentru
modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011
privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale
medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul
programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de
calcul al acestora (M.O. nr. 735 din 08.10.2014)
l H.G. nr. 846/2014 pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de
acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi
psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru
funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare (M.O. nr. 736 din 09.10.2014)
l H.G. nr. 855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale (M.O. nr. 738 din 09.10.2014)
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Universităţile vor înfiinţa, începând de anul viitor,
centre de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţi,
absolvenţi de facultate şi elevi din ultimele clase de liceu.
Un scop important este şi reducerea abandonului
universitar. Ministerul Educaţiei a publicat în Monitorul
Oficial metodologia de organizare, inclusiv de finanţare.

Ministerul Mediului şi Schimb ărilor Climatice, prin
Administraţia Fondului pentru Mediu, a analizat, până în prezent,
21293 de dosare în cadrul programului ”Casa Verde 2011”, din
totalul de 23938 dosare depuse. În ceea ce priveşte ultimele
2.597 de dosare depuse în cadrul proiectului blocat la nivelul
anului 2011, acestea vor fi analizate până la sfârşitul anului.

A fost lansat în dezbatere public@ proiectul de
m@suri pentru combaterea evaziunii fiscale
Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale a fost postat pe site-ul MFP, spre
consultare publică.
Cele mai importante aspecte ale proiectului de OUG lansat astăzi în consultare publică vizează:
1. Introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic şi conectarea cu ANAF
Această măsură are scopul să asigure condiţii pentru concurenţă loială între contribuabili, să
îmbunătăţească activitatea de control şi să asigure pârghiile necesare reducerii evaziunii fiscale în
domeniile comerţului cu amănuntul şi serviciilor. O astfel de măsură a fost luată de marea majoritate a
statelor europene, inclusiv de Croaţia, Ungaria, Grecia, Bulgaria, Slovacia.
Potrivit acestei propuneri, operatorii economici obligaţi prin lege să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale, pentru emiterea bonurilor fiscale, trebuie să înlocuiască treptat aparatele de marcat
electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu cele echipate cu jurnal electronic şi să le
conecteze la sistemul de supraveghere şi monitorizare, în vederea transmiterii datelor către A.N.A.F.
Măsura legislativă urmăreşte ca într-o perioadă de tranziţie de aproximativ un an şi jumătate să alinieze
sistemul de aparate de marcat fiscale utilizate în România cu cele folosite de celelalte ţări europene,
România fiind singura ţară europeană în care se mai utilizează aparate de generaţie veche, cu role martor
de hârtie.
De subliniat, de asemenea avantajul pe care noul sistem de aparate de marcat dotate cu jurnal
electronic îl aduce comercianţilor, prin eliminarea costurilor cu achiziţia rolelor de hârtie, (economia
medie/an/aparat în exploatare ≈150 euro) şi spaţiile de depozitare a acestora, pentru o perioadă de 2 ani.
Înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu
cele echipate cu jurnal electronic va permite un management şi un control mai eficiente ca urmare a
posibilităţii prelucrării informatice a datelor înscrise în suportul electronic.
Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor, proiectul de act normativ prevede
perioade tranzitorii pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic, respectiv:
- 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru operatorii economici care au calitatea de
mari contribuabili,
- 210 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru contribuabilii mijlocii,
- 390 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru micii contribuabili.
Prin acest proiect va fi creat cadrul legal pentru întocmirea unui Registru naţional de evidenţă a
aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe sau în sectoarele municipiului Bucureşti, precum
şi a implementării ulterioare a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării aparatelor de
marcat electronice fiscale, ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale.
Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de
supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale va fi stabilită de către A.N.A.F., în 6 luni după ce vor expira
termenele tranzitorii pentru toate categoriile de operatori economici care intră sub incidenţa actului normativ
şi au obligativitatea conformării dotării cu case de marcat cu jurnal electronic şi sistem de comunicare la
distanţă. (respectiv, după maximul de 390 de zile, termen prevăzut de lege pentru micii contribuabili).
În conţinutul bonului fiscal, va fi introdus ca element obligatoriu pentru aparatele cu jurnal electronic,
codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Modificarea are în vedere corelarea cu legislaţia
privind Codul fiscal (prevederile pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată care poate fi justificată cu
bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate).
Actul normativ menţionează o serie de condiţii tehnice şi de funcţionalitate pe care trebuie să le
îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale. Ministerul Finanţelor Publice va gestiona şi publica
pe site o evidenţă a distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, precum şi o
listă a unităţilor autorizate pentru comercializarea şi/sau service-ul aparatelor.
Proiectul include şi o serie de propuneri privind aplicarea unor sancţiuni contravenţionale aplicabile în
cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege şi încadrează în categoria infracţiuni producerea, utilizarea
sau comercializarea de aplicaţii informatice ce permit substituirea aplicaţiilor informatice stabilite prin
configuraţia din avizul privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberat potrivit legii şi
conduc la modificarea, ştergerea sau neînregistrarea veniturilor obţinute din vânzarea mărfurilor sau
prestarea serviciilor către populaţie şi care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului
de stat.
2. Loteria Bonurilor Fiscale
Loteria bonurilor fiscale este o măsură de implicare activă a populaţiei în combaterea evaziunii fiscale.
O astfel de măsură a fost luată şi în Slovacia, Malta, Portugalia şi este în curs de implementare în
Polonia.
Potrivit proiectului, se are în vedere reglementarea organizării Loteriei bonurilor fiscale, prin crearea
unui sistem informatic dedicat Loteriei. Acest sistem va permite persoanelor care deţin bonuri fiscale să
introducă o serie de informaţii obligatorii cuprinse în bonul fiscal pe care îl deţin, în vederea obţinerii
dreptului de a participa la o tragere la sorţi lunară cu premii în bani.
La extragerile lunare vor fi acordate 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF.
Valoarea preconizată a fiecărui premiu va fi de 1.200 de lei.
3. Comunicarea de către bănci, în mod automat, a rulajelor şi soldurilor conturilor deschise la
acestea de către persoanele fizice şi juridice
În prezent, Codul de procedură fiscală reglementează (alin.(4) art.54) obligaţia băncilor de a comunica,
la cererea organelor fiscale, rulajele şi soldurile conturilor deschise la acestea, în cazuri particulare (pentru
o anumită persoană). Scopul este de a stabili situaţia fiscală reală a respectivei persoane. Solicitarea se
face, de regulă, în cadrul acţiunilor de control fiscal (inspecţie fiscală sau verificarea ansamblului situaţiei
fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit).
Potrivit proiectului, va fi modificat Codul de procedură fiscală astfel încât comunicarea de către bănci a
rulajelor şi soldurilor conturilor să se facă în mod automat şi nu doar la cerere aşa cum este reglementat în
prezent.
O astfel de modificare ar însemna în primul rând posibilitatea reală ca ANAF-ul să-şi construiască o bază
de date care să fie valorificată atât în scopul identificării evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cât şi în
scopul eficientizării activităţii de executare silită (prin poprire).
MFP - 03.12.2014

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
au decis achitarea europarlamentarului Mircea
Diaconu în dosarul în care a fost trimis în
judecată pentru conflict de interese. Acesta a
primit însă o amendă administrativă de 1.000
de lei. Hotărârea este definitivă.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru
declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române - ca
zi de sărbătoare naţională.
Camera Deputaţilor este forul decizional.
În anul care va debuta peste mai puţin de o lună vor fi 13 zile
libere, respectiv câte două pentru Anul Nou, Paşte, Rusalii şi Crăciun
şi câte o zi cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Muncii,
Adormirii Maicii Domnului, Sfântului Andrei, Zilei Naţionale a
României şi Unirii Principatelor Române.
Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au decis că
un medic angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească
din sistemul public de sănătate are calitatea de funcţionar public, în
consecinţă el poate fi inculpat pentru săvârşirea infracţiunilor de
corupţie.
Plenul Camerei Deputaţilor, decizională, a adoptat proiectul de
lege care permite exercitarea profesiei de bonă. Potrivit textului,
persoanele care exercită această profesie trebuie să fie apte din
punct de vedere medical şi psihologic şi să deţină documente,
actualizate anual, care să ateste calificarea în domeniu. Nu pot fi
bone personale cu antecedente penale, dependente de droguri sau
de alcool ori decăzute din drepturile părinteşti prin hotărâre
judecătorească. Bonele sunt obligate să încheie un contract
individual de muncă cu o persoană juridică.
Preţurile gazelor naturale produse în România şi plătite de
populaţie nu vor creşte până la data de 1 iulie 2015, iar Guvernul va
elabora cu ajutorul ANRE un nou grafic de liberalizare pentru
perioada 1 iulie 2015 - 1 iulie 2021, care va ţine cont de trendul
descrescător al evoluţiei preţurilor din regiune ale hidrocarburilor,
precum şi de perioada mai lungă de aliniere agreată cu instituţiile
financiare internaţionale, a anunţat, miercuri, 3 decembrie,
Departamentul pentru Energie.
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat printr-un vot decizional
amânarea până la 30 iunie 2021 a liberalizării preţurilor la gazele
achiziţionate de CET-uri pentru producerea energiei termice livrate
populaţiei. Prevederile aprobate de Camera Deputaţilor modifică
ordonanţa de urgenţă referitoare la Legea energiei termice şi a
gazelor naturale şi vizează o creştere a transparenţei pe piaţa
gazelor naturale din România.
Firmele din România vor trebui să înlocuiască, într-un an şi
jumătate, casele de marcat fiscale cu role de hârtie cu case de
marcat cu jurnal electronic, a anunţat ministrul Finanţelor Publice.
Iniţiativa face parte dintr-un set de măsuri de reducere a evaziunii
fiscale pe care îl va promova Ministerul Finanţelor Publice, alături de
introducerea unei loterii fiscale şi de schimbul automat de informaţii
între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi bănci.
Noul Plan de Mers al Trenurilor 2014-2015 va intra în vigoare
începând cu data de 14 decembrie şi va fi valabil până la 12
decembrie 2015.
Direcţia Generală a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală din România şi Autoritatea Vamală din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice din Republica Serbia au semnat un
Protocol de colaborare, în vederea intensificării colaborării în
domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor vamale.
Valorile radioactivităţii pe teritoriul Românei se încadrează în
limitele de variaţie ale fondului natural pentru toţi factorii de mediu,
conform monitorizării realizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului (ANPM), în urma accidentului produs la centrala nucleară
Zaporoijie, Ucraina, în data de 28 noiembrie 2014, a anunţat,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Pe scara urgenţelor nucleare INES (International Nuclear Events
Scale) de la 0 la 7, evenimentul a fost clasificat la scara 0 (eveniment
neradiologic). Scara 7 este asimilată accidentelor de la Cernobîl şi
Fukushima.

l Parlamentul se va reuni pe 21 decembrie pentru şedinţa în care preşedintele ales, Klaus Iohannis, va depune jurământul l Senatul, prima cameră sesizată, a adoptat
un proiect de lege prin care a fost extinsă limitarea încasărilor şi plăţilor în numerar între operatorii economici l Consiliul Permanent al UDMR a decis, cu două abţineri şi
niciun vot împotrivă, ca UDMR să iasă de la guvernare. Decizia finală va fi luată de Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), care se va întruni pe 13 decembrie l Piaţa
gazelor se va liberaliza pentru IMM-uri de la 1 ianuarie, l Lotul olimpic al României, prezent la Turneul internaţional de informatică Shumen 2014, a obţinut patru medalii o medalie de aur, o medalie de argint şi două medalii de bronz l Accizele în 2015 vor fi calculate în lei, nu în euro, şi vor fi menţinute la valoarea în lei din 2014, urmând ca
din anul 2016 să fie indexate cu inflaţia l Nearborarea drapelului României de către autorităţile şi instituţiile publice ar putea fi pedepsită cu amendă de la 2.000 la 10.000
lei, potrivit unei propuneri legislative adoptate tacit de Senat, prima cameră sesizată l Senatul, prima cameră sesizată, a adoptat tacit o propunere legislativă prin care
minorităţile naţionale pot prezenta petiţii orale sau scrise în limba maternă la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării l Preşedintele Traian Băsescu a
promulgat Legea care prevede că, în unităţile sanitare publice, profesorii universitari şi academicienii pot ocupa funcţii de şef de secţie până la vârsta de 70 de ani, cu
aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului l
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Prim-ministru suedez a convocat primele alegeri anticipate din ţară în
peste o jumătate de secol după ce parlamentul a votat împotriva bugetului
pentru 2015 înaintat de guvernul minoritar de centru-stânga, instalat de două
luni. Un partid de extrema-dreaptă, Suedia Democrată, a votat împreună cu
opoziţia de centru-dreapta, cu scopul de a răsturna noua coaliţie ca răspuns la
politicile pro-imigraţie ale guvernului.

Într-un interviu acordat pentru postul Radioteleviziunii Serbia, Preşedintele Serbiei, Tomislav
Nikolic, a spus că, în timpul recentei sale vizite la Belgrad, Comisarul european Johannes Hahn a
transmis un mesaj clar că Serbia nu va fi parte a Uniunii Europene "până când problema Kosovo şi
Metohija nu este rezolvată". Interpretând cuvintele lui Hahn, Nikolic a spus că "aceasta înseamnă pentru că majoritatea ţărilor din UE au recunoscut Kosovo - şi noi ar trebui să fim de acord cu acest
fapt". Preşedintele a reiterat apoi faptul că Serbia nu va recunoaşte niciodată Kosovo.

Politicile UE privind justi]ia }i
afacerile interne intr@ într-o nou@ er@
Ziua de 1 decembrie 2014 marchează o etapă
importantă pentru cooperarea poliţienească şi
judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene. Începând cu această dată, la 5 ani de la
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,
atribuţiile normale ale Comisiei şi ale Curţii de Justiţie se aplică şi actelor din acest domeniu, după
cum se aplică în orice alt domeniu al dreptului UE.
Este începutul unei noi ere pentru întregul
domeniu al justiţiei şi afacerilor interne, dat fiind că
încetează actualele limitări ale controlului judiciar
exercitat de către Curtea Europeană de Justiţie şi
ale rolului Comisiei de gardian al tratatelor în ceea
ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală.
Astfel, Comisia va avea competenţa de a lansa
acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în
cazul în care legislaţia UE - convenită în prealabil
în unanimitate de statele membre - nu a fost pusă
în aplicare în mod corect.
Până acum, cooperarea poliţienească şi
judiciară în materie penală reprezenta ultima parte
rămasă din aşa-zisul „al treilea pilon” al legislaţiei
Uniunii, care acoperea la început întregul domeniu
al justiţiei şi afacerilor interne. Transformarea
acestui pilon a început odată cu intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009.
Perioada de tranziţie de cinci ani le-a permis statelor membre şi Comisiei să se pregătească în mod
corespunzător pentru efectuarea acestei schimbări, asigurând o tranziţie treptată către noi modalităţi de legiferare şi de control judiciar în domeniu.
În acest sens, Comisia a adoptat la 28
noiembrie propuneri de abrogare a 24 de acte
caduce din acest domeniu, dat fiind că acestea nu
mai sunt pertinente sau au fost înlocuite de alte
măsuri. Din motive de securitate juridică, Comisia
consideră oportun ca măsurile menţionate în
respectiva propunere să fie abrogate de către
Parlamentul European şi Consiliu.
O Europă deschisă şi sigură
Garantarea libertăţii, a securităţii şi a justiţiei
constituie un obiectiv esenţial pentru Uniunea
Europeană. Din 1999, când a intrat în vigoare
Tratatul de la Amsterdam, s-au realizat numeroase
progrese în ceea ce priveşte garantarea unei
Europe deschise şi sigure, bazată pe respectarea
drepturilor fundamentale şi pe voinţa de a se pune
în serviciul cetăţenilor europeni: s-a convenit
asupra unui sistem european comun de azil, care a

îmbun ătă ţit standardele aplicabile pentru
persoanele care au nevoie de protecţie. Spaţiul
Schengen - una dintre cele mai importante realizări
ale proiectului european - a fost consolidat. Iar
legislaţia şi cooperarea practică furnizează, în
prezent, instrumente comune care contribuie la
protejarea întreprinderilor şi a economiilor
europene de formele grave de criminalitate şi de
criminalitatea organizată.
Un spaţiu european al justiţiei şi drepturilor
fundamentale
În ultimii ani, Comisia a pus bazele unui
veritabil spaţiu european al justiţiei şi drepturilor
fundamentale, bazat pe încredere reciprocă şi aflat
în serviciul cetăţenilor europeni. Au fost deja făcuţi
paşi importanţi în această direcţie: noi norme ale
UE privind drepturile victimelor, consolidarea
dreptului la un proces echitabil pentru persoanele
suspectate în cadrul procedurilor penale şi
facilitarea recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti
au îmbunătăţit accesul la justiţie, în timp ce
propunerile Comisiei privind protecţia datelor cu
caracter personal sunt menite să consolideze
drepturile fundamentale şi piaţa unică digitală.
Context
Desfiinţarea celui de-al treilea pilon odată cu
introducerea tratatului de la Lisabona înseamnă că
prevederile privind cooperarea poliţienească şi
judiciară au fost incluse în titlul V al Tratatului
privind funcţionarea Uniunii Europene şi că, prin
urmare, în prezent li se aplică normele aferente
acestui titlu. Cu titlu de măsură tranzitorie, în ceea
ce priveşte actele Uniunii în domeniul cooperării
poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie
penală, până la 1 decembrie 2014, atribuţiile
Comisiei în temeiul articolului 258 din TFUE
(procedura de constatare a neîndeplinirii
obligaţiilor) nu s-au aplicat, iar atribuţiile Curţii de
Justiţie au rămas aceleaşi ca înainte de intrarea în
vigoare a tratatului aplicabil acestor acte.
Dat fiind că perioada de tranziţie a luat sfârşit,
Curtea de Justiţie va fi în prezent pe deplin
competentă în ceea ce priveşte punerea în
aplicare a cooperării judiciare în materie penală şi
a cooperării poliţieneşti, iar Comisia va putea să
iniţieze acţiuni în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor împotriva tuturor statelor membre care
încalcă legislaţia UE.
Comisia Europeană, 01.12.2014

Preşedintele Rusiei a efectuat o vizită oficială la Ankara
Rusia este unul dintre cei mai puternici susţinători ai preşedintelui sirian
Bashar al-Assad, în timp ce Turcia a cerut constant o schimbare de regim în
Siria. Chiar şi aşa, cei doi preşedinţi au semnat un protocol privind
cooperarea în domeniul energiei. Turcia importă 60% din gazul natural din
Rusia, care este şi al doilea partener comercial pentru Ankara, cu o ţintă de
100 miliarde dolari comerţ bilateral până în 2020. Disputele politice nu
afectează domeniile cooperării bilaterale, cu mai mult de patru milioane de
turişti ruşi vizitând Turcia anual şi Rusia implicată în construcţia primei
centrale nucleare din Turcia, într-un proiect de 20 miliarde dolari.
Rusia este forţată să se retragă din proiectul South Stream din cauza
refuzului UE de a sprijini conducta, iar fluxul de gaze va fi redirecţionat către
alţi clienţi, a declarat, la Ankara, preşedintele Federaţiei Ruse.
Resursele prevăzute pentru acest gazoduct vor fi alocate unui nou
proiect, o nouă conductă cu o capacitate de 63 miliarde metri cubi, care va
traversa Marea Neagră până în Turcia.
Uniunea Europeană a anunţat noi nume de persoane şi entităţi care au
fost adăugate pe lista de sancţiuni îndreptate împotriva Rusiei. Acestea
ocupă funcţii în republicile auto proclamate Doneţk şi Lugansk, în urma
recentelor alegeri din estul Ucrainei, nerecunoscute de comunitatea
internaţională.
Sancţiunile constau în îngheţarea bunurilor pe teritoriul statelor membre,
dublată de o interdicţie de intrare pe teritoriul Uniunii Europene.
Parlamentul ucrainean a aprobat formarea unui nou guvern, care include
trei străini care au primit cetăţenie ucraineană în aceeaşi zi special pentru a
putea ocupa noile locuri de muncă.
Natalie Jaresko, o americancă care a lucrat pentru Departamentul de Stat
al SUA şi pentru un fond de investiţii ucrainean finanţat de Congresul
american, a fost numită ministru de finanţe.
Letonul Aivaras Abromavicius, partener la o firmă de gestionare a activelor
evaluată la aproape 4 miliarde dolari şi care îşi desfăşoară operaţiunile din
Kiev, după căsătoria cu o ucraineană, a devenit ministru al economiei.
Georgianul Alexander Kvitashvili, fost ministru al sănătăţii în Georgia, va
conduce Ministerul Sănătăţii de la Kiev.
Guvernul ucrainean va fi condus de Arseni Iaţeniuk, în vârstă de 40 de ani,
care a deţinut postul de premier începând din februarie 2014.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova (PSRM),
la alegerile din 30 noiembrie, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a
primit voturile a 20% dintre alegători. A fost urmat de Partidul Liberal Democrat
din Moldova (PLDM), cu 19%, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
susţinut de 17% din electorat (PCRM), Partidul Democrat din Moldova (PDM),
cu 15% din voturi şi Partidul Liberal (PL), cu 9% din voturi.
Pragul electoral pentru a accede în Parlamentul de la Chişinău este de 6%.
Prezenţa la vot pentru alegerea celor 101 membri ai legislativului din
Republica Moldova a fost de 55,86% din totalul celor 3,2 milioane de cetăţeni
cu drept de vot.
Cele trei partide de dreapta, PLDM, PDM şi PL, au anunţat că vor forma o
coaliţie pentru a asigura majoritatea în Parlament şi pentru a desemna
premierul şi viitorul guvern al Republicii Moldova.

l Donald Tusk a devenit noul preşedinte al Consiliului European l Bundestagul german a aprobat un proiect de buget pentru 2015 cu deficit zero, pentru prima
dată din 1969 l Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a decis să menţină plafonul oficial de producţie la 30 de milioane de barili pe zi l Fostul preşedinte
francez Nicolas Sarkozy a fost ales lider al partidului de opoziţie Uniunea pentru o Mişcare Populară l Un tribunal din Cairo l-a exonerat pe fostul preşedinte
Hosni Mubarak de acuzaţia de complicitate la uciderea a sute de manifestanţi în timpul revoltei din 2011 care s-a soldat cu retragerea lui de la putere l Michaelle
Jean, un fost guvernator general al Canadei, a fost aleasă ca următoarea şefă a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la un summit în Senegal l Scăderea
preţului la petrol va stimula avansul economiei mondiale, dar prezintă riscuri pentru statele producătoare l Parlamentul Franţei a votat cu o largă majoritate
pentru recunoaşterea statului Palestinei l Guvernul divizat din Israel s-a destrămat după demiterea a doi miniştrii din cabinetul prim-ministrului Benjamin
Netanyahu care a solicitat noi alegeri, cu doi ani înainte de termen l

Primul lift multidirec]ional, f@r@ cabluri, din lume
Designul ascensoarelor nu a progresat
foarte mult în ultimii 160 ani, şi încă
cuprinde cabine care se mişcă vertical întrun puţ, susţinute de cabluri. Acest sistem
este ineficient şi limitativ, cu o amprentă la
sol destul de mare şi care necesită ca
oamenii să aştepte un timp îndelungat
pentru ascensorul următor.
Dar era lifturilor condiţionate de cabluri
se apropie de sfârşit. Conglomeratul
german ThyssenKrupp a prezentat recent
un concept revoluţionar al unui ascensor
multi-cabine, fără cabluri, care reduce
durata lungă de aşteptare în clădirile înalte.
Şi, poate fi utilizat, nu numai pentru
deplasare verticală, dar şi pentru mişcare
orizontală.
La prezentarea făcută în faţa presei, în
urmă cu o săptămână, CEO Andreas
Schierenbeck a declarat că noul sistem,
botezat MULTI, este bazat pe tehnologia
motorului liniar.
Acest lucru va permite ca mai multe
cabine în acelaşi ax să se deplaseze pe
verticală şi orizontală.
În termeni mai simpli, design-ul este
similar cu o cale ferată de metrou care ar
putea integra mai multe cabine

autopropulsate care rulează într-o buclă.
Transportul de pasageri ar fi continuu,
în mai multe cabine, reducându-se astfel
timpul de aşteptare, a declarat CEO-ul.
Aceeaşi tehnologie este în spatele
super-rapidului tren Maglev din Shanghai,
care a fost construit de Transrapid
International, un joint-venture Siemens şi
ThyssenKrupp.
Un studiu recent, realizat de studenţii de
la Universitatea Columbia, a constatat că
lucrătorii în birouri din New York City au
petrecut un timp cumulat de 16.6 ani de
aşteptare pentru ascensoare şi 5.9 ani în
interiorul lor.
MULTI va creşte capacitatea de
transport cu până la 50% ceea ce face
posibilă reducerea amprentei liftului în
clădiri cu până la 50%.
Fiecare lift va avea un motor de mişcare
pe orizontală şi verticală, precum şi, faţă de
cele cu un singur ax, un zgârie-nori dotat cu
Multi va avea un sistem complex de axe
care ar putea oferi pasagerilor acces la un
lift la fiecare 15 secunde.
Din punct de vedere al arhitecturii,
forme şi modele neconvenţionale vor
deveni posibile cu o cabină de lift care se

deplasează vertical, dar poate trece şi în
mişcare pe orizontală, dacă este necesar.
Înăl ţimea ideal ă a clădirii pentru
instalarea liftului Multi începe de la 300 de
metri. "Dar sistemul nu este constrâns de
înălţimea unei clădiri", a declarat Patrick

Bass, şef de cercetare şi dezvoltare la
Planete
ThyssenKrupp Elevator.
Multi este încă în dezvoltare, şi
ThyssenKrupp se aşteaptă ca testele
Planete pitice
sistemul să înceapă în 2016.
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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

Pierdut pisică în Reşiţa pe lângă
strada Făgăraşului 25-26. Pisica
este albă cu gri. Cel care a găsit-o
este rugat să sune la nr. de telefon
0723-091591. Rog seriozitate.
Vând blană neagră nr. 46 nouă,
imitaţie astrahan şi căciulă, palton
stofă vişiniu cu negru nr. 46 nou,
pantofi cu toc mic nr. 36 şi poşetă din
piele culoare vernil (Spania). Tel.
0721-155683.
Vând 2 fotolii scoică în stare
foarte bună. Tel. 0721-155683.
Vând la Cara şova moar ă
industrială pentru măcinat cereale la
380 V, capacitate 800-1000 kg/h,
400 € neg. Tel. 0255-232277, 0749971068. (RR)
Vând la Sacu porci de 120-130
kg. Tel. 0761-690834. (RR)
Vând în Reşiţa pat extensibil,
550 lei; 2 fotolii, 150 lei/buc; măsuţă,
100 lei; scaune sufragerie, 40
lei/buc; scaune pentru bucătărie
plus o masă de bucătărie. Tel. 0747832171, 0355-421514. (RR)
Vând în Reşiţa porci marele alb
pentru tăiat, 9 lei/kg neg. Tel. 0724093929. (RR)
Vând la Mehadica o pereche de
cai, 2000 €; 10 oi, 350 lei/buc. Tel.
0785-888582. (RR)
Vând la Gherteniş 2 porci, 80-90
kg, 9 lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)
Vând în Reşiţa porci 100-150 kg,
10 lei/kg; circular de tăiat scândură,
150 lei; cuier nou, 70 lei; luster mai
vechi, 30 lei; preţuri neg. Tel. 0731191130. (RR)
Vând în Caransebeş maşină
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomandă,
70 lei; tv alb negru Diamant 249 cu
diagonala de 61 cm în stare bună de
funcţionare, 40 lei; televizor portabil
mic, la 12 şi 220 V, 40 lei. Tel. 0725744644. (RR)
Vând în Reşiţa 2 monitoare color
de 16 inch, în stare foarte bună; tub
cinescop pentru televizor color
Telefunken cu diagonala 51 cm;
aparat de măsurat glicemia; aparat
de fotografiat; fier de călcat;
difuzoare pentru televizoare color;
difuzoare marca Grundig; casete
video de 180 min; casete audio;
radiocasetofon; beculeţe pentru
pomul de iarnă; radio simplu. Tel.
0737-575779. (RR)
Vând la Sacu iapă 10 ani, bună
de căruţă; 3 porci la 140 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Oţelu Roşu haină din
blană naturală din nurcă, lungă, cu
basc asortat şi cizme negre, 700 €;
costume clasice pentru tineri cu
cravate asortate 120-150 lei/buc.
Tel. 0745-656841. (RR)

Vând la Bocşa baloturi de lucernă; baloturi de paie; măcinătură pt.
animale, 1 leu/kg; vier marele alb cu
landras 220-250 kg, 8 lei/kg neg;
scroafă vietnameză, 80-90 kg, pt.
tăiat sau prăsilă, 200 € neg; porci
90-140 kg, 9 lei/kg; grăsuni la 40 kg,
450 lei/buc neg; scroafă marele alb,
gestantă în 1.5 luni, 130 kg, 1500 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Timiş capre, 280 lei/buc.
Tel. 0742-127772. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare oi, 300
lei/buc. Tel. 0255-232807. (RR)
Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton de 16, corniere
cu latura de 7 cm, ţevi, sârmă de
cupru groasă de 3 mm, plasă pentru
gard înălţimea 1 m şi grosimea
sârmei 3 mm, bară din fier de 16. Tel.
0726-839207. (RR)
Vând în Reşiţa motor trifazic de
2.2 kw, 1600 rotaţii/minut, 200 lei;
staţie Fischer de cameră, compusă
din amplificator, tuner şi radio, 400
lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Anina vacă de 9 ani
gestantă luna 9-a, 2800 lei; tăuraş
de 8 luni, 1700 lei. Tel. 0740145324. (RR)
Vând la Măureni viţea de 1.5 ani,
250 kg, 9 lei/kg neg; tăuraş de 6 luni,
1500 lei neg; viţea la 3 luni, 1200 lei.
Tel. 0744-471361. (RR)
Vând lănţişor din aur de 14
carate, galben-alb, 12 grame, 1200
lei; telefon nou Panasonic cu robot,
100 lei. Cumpăr un căţel rasa
Chihuahua. Tel. 0355-409985,
0727-199030. (RR)
Vând la Deta 300 kg de nucă, 10
€/kg. Tel. 0747-232114. (RR)
Vând în Bocşa 2 tablouri din
1938, 200 lei/buc; răcitor din cupru
pentru cazan de ţuică, 200 lei; rame,
stupi, ceară, lăzi, cutii şi altele pt.
apicultură; propolis; aproximativ un
trailer de fân, 300 lei. Cumpăr un fax
performant. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând la Grădinari viţea 300 kg,
2000 lei; porc 170 kg, 10 lei/kg. Tel.
0746-389547. (RR)
Vând la Târnova 2 cai murani, 3
şi 4 ani, castraţi, acte la zi, sănătoşi,
10.000 lei neg; porci de carne la 120
kg, 10 lei/kg; 4 capre, 450 lei/buc
neg; ţap. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând în Bocşa electrocasnice
aduse din Germania: maşini de
spălat haine orizontale şi verticale,
modele noi, în perfectă stare de
func ţionare, de la 100 €/buc;
uscătoare; maşini de spălat vase;
filtre de cafea şi expresoare. Tel.
0720-309189. (RR)
Vând în Reşiţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greutăţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)
Cumpăr în Reşiţa un berbecuţ
sau mieluţă din primăvară. Tel.
0740-085778. (RR)
Vând la Sacu porci 120-150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0723-553641. (RR)

Anunturi
,

Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate, cu tiraj natural şi tiraj
forţat, diferite modele, garanţie la
montaj, preţuri diferite; drujbă pe
benzină Dolmar-Sachs de 4.2 CP,
lamă de 40, din Germania, 350 lei;
instant pe gaz pentru apă caldă, 11
l/min, 300 lei; drujbă pe benzină
Husqvarna 365, lamă de 40, putere
4.6, din Elveţia, sigilată, 400 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând la Jamu Mare vacă Bălţata
Românească, tânără, la a doua
fătare, 3000 lei neg. Tel. 0751480452. (RR)
Vând la Brebu 2 porci, 130-135
kg, 10 lei/kg uşor neg. Tel. 0742627849. (RR)
Vând la Sacu viţel de 3 luni,
1400 lei neg; porc 170 kg, 9 lei/kg; 2
porci până la 100 kg, 9 lei/kg. Tel.
0761-146068. (RR)
Vând la Butin 30 de purcei de la
6 săptămâni până la 30 kg; 3 viţei de
110-160 kg. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând la Caransebeş dună de
pene pt. 2 persoane, în stare bună;
aragaz cu 3 ochiuri fără cuptor;
motor electric de la maşină de spălat
Albalux 7; gril la 220 V; 2 televizoare
color în stare bună de funcţionare,
320 lei neg; tv alb negru în bună
stare de funcţionare; lampă benzină; boiler electronic cu încălzire
rapidă, pentru baie, 200 lei. Tel.
0768-776073, 0255-510239. (RR)
Vând în Re şi ţa rochie de
mireasă, mărime medie la 1.70 m,
500 lei neg. Tel. 0355-803261,
0770-360376. (RR)
Vând în Reşiţa un colţar în stare
foarte bună, 650 lei. Tel. 0745203861. (RR)
Vând la Lugoj vacă Bălţata
Românească de 6.5 ani, gestantă în
luna 9-a. Tel. 0724-509269. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff similară Singer; tv Sony
color ecran 40x28, în perfectă stare
de funcţionare, cu telecomandă;
piese din mobilă de tineret; costum
popular pentru femei, mărimea 4244, din zona Cărbunari, 250 €; candelabre cu 2-8-12 becuri; chiuvetă
cu mască pentru bucătărie; tablou
Cina cea de Taină mărime 50x40;
palton din piele întoarsă, pentru
bărbaţi, mărimea 48-50; palton din
piele întoarsă, îmblănit, pentru
femei, culoare gri, mărimea 42-44;
preţuri neg. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l, 300 lei neg. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)
Vând în Caransebeş rochie de
mireasă nouă, 900 lei; rochie de
mireasă purtată odată, 400 lei. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând la Anina vacă Bălţata
Românească gestantă luna 9-a,
2600 lei; cal de 1 an şi 7 luni, culoare
rig, castrat, învăţat la căruţă, 2100
lei; viţel de 8 luni, gras, 1500 lei. Tel.
0255-240905, 0755-594401. (RR)
Vând în Reşiţa televizor, 250 lei
neg. Tel. 0745-203861. (RR)
Vând la Sacu iapă 11 ani, roşie,
semimuran ă, 1700 lei; ponei
armăsar la 4 ani, 1000 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Timi şoara laptop
Toshiba cumpărat anul trecut din
magazin în Germania, 800 lei. Tel.
0765-209448. (RR)
Vând congelator 6 sertare, stare
bună. Tel. 0726-237843.
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lei
4,50
4,48
4,46
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PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
24 noiembrie 2014
25 noiembrie 2014
26 noiembrie 2014
27 noiembrie 2014
28 noiembrie 2014
1 decembrie 2014
2 decembrie 2014
3 decembrie 2014

Lei noi
136,8747
137,5418
136,5176
136,3045
135,2576
135,2576
137,0880
138,8447

Anunturi
,

Vând la Ezeriş taur de 700 kg, 10
lei/kg; cal negru de 3 ani, 3000 lei
neg. Tel. 0722-589526. (RR)
Vând plantă Kiwi jenny „Actinidia deliciosa” (soi autofertil) 50-60
cm înălţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei
taxe poştale). Tel 0742-573160,
comandaplante@gmail.com
Vând Smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatizaţi local.
Rezistă la maturitate până la -25
grade Celsius. Preţ 19 lei/buc (+16
lei taxe poştale). Tel 0742-573160.
Vând măslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1L. Fac flori şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Preţ 55 lei (+16 lei
taxe poştale). Tel 0742-573160.
Vindem arbori de cafea (Coffea
Arabica) la 20-25 cm. Preţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe poştale). Tel. 0742573160
Vând 2 cuiere noi, 100 lei; 2
telefoane Telecom noi, 60 lei
bucata; convector tiraj forţat, 600 lei
negociabil. Tel. 0728-404513.
Vând plită cu inducţie electromagnetică nouă, în cutie, din
Germania. Preţ 1.000 lei. Tel. 0255257476.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, casetă de fier
(40/25 cm), pălării bărbăteşti. Tel.
0255-257476.
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. Vând
urgent un monitor Samsung color de
16 inchi; un pick-up marca Alegro;
boxe. Tel. 0725-744644.

Auto-Moto-Velo
Vând sau schimb cu auto diesel
anul 2000, 2856 mp grădină în
Bocşa II, limitrofă cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construcţii. Preţ 1 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531.
Vând la Cara şova grebl ă
mecanică pentru întors fân, pentru
împrăştiat fânul din brazda crudă,
adaptabilă la tractor, 150 € neg;
maşină semănat cartofi şi scos
cartofi, 450 €; prăşitoare pentru
porumb, sfeclă şi cartofi, 250 € neg;
plug cu 2 brazde din 3, 200 € neg;
Peugeot 309 funcţional, eventual
pentru dezmembrat, 250 €; tractor
Massey Ferguson de 42 CP, cu
încărcător frontal, stare perfectă de
funcţionare, 2800 € neg; 4 cauciucuri 155x80x13 70Q; microbuz
Volkswagen T4, 1200 € neg; transportor pe 3 roţi, un fel de tractor mic,
motor pe benzină, 1200 € neg. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (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, 1200 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând Vw Passat 2005 înmatriculat, break, itp 2016, acte la zi,
accept test, stare perfectă, 5900 €.
Tel. 0771-533291.

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L, anunţă sistarea
tuturor licitaţiilor organizate pentru valorificarea bunurilor
debitoarelor falite începând cu data de 01.12.2014.
Licitaţiile vor fi reluate începând cu data de 16.01.2015 în
aceleaşi condiţii.
Debitoarea S.C. Sego Service S.R.L., sediul social în loc. Oţelu
Roşu, str. Mihai Eminescu, nr. 10, INCINTA STAŢIE CFU-MODUL III, jud.
Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală 1077142, număr de ordine în
Registrul Comerţului J11/591/1992, prin lichidator judiciar S.C.P.
MIRIANA MIRCOV RELICONS S.P.R.L., cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică
următoarea:

NOTIFICARE
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţilor în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
născute în cursul procedurii, este de 08.01.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este 09.02.2015.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 19.03.2015.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor
este 11.03.2015.
Termen de continuarea procedurii la data de 26.03.2015.
Pentru termenul de 26.03.2015 se citează:
l Petchescu Olimpiu, cetăţean român, domiciliat în loc. Oţelu Roşu,
str. Trandafirilor, nr. 23, jud. Caraş-Severin, data naşterii 26.03.1962, în
loc. Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI seria KS, nr.
256445, emis de Oţelu Roşu, la data de 02.04.20074, CNP
1620326113280, în calitate de asociat;
l Anculia Jian, cetăţean român, domiciliat în loc. Oţelu Roşu, str.
Constructorilor, nr. 4, sc. 1, ap. 3, jud. Caraş-Severin, data naşterii
28.04.1950, în sat Teregova, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI
seria KS, nr. 215264, emis de SPCLEP Oţelu Roşu, la data de
08.12.2005, CNP 1500428113295, în calitate de asociat;
l Corobae Sorin, cetăţean român, domiciliat în loc. Oţelu Roşu, str.
Constructorilor, nr. 4, sc. 1, ap. 5, jud. Caraş-Severin, data naşterii
01.03.1963, în loc. Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip
CI seria KS, nr. 229135, emis de Oţelu Roşu, la data de 08.06.2006, CNP
1630301113284, în calitate de asociat şi administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 444/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

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
,
Cumpăr la Bocşa Dacia Papuc
sau microbuz, ofer până la 1500 €.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Anina Opel Astra, an
1994, 1.6 benzină, culoare albastru,
închidere centralizată, turelă,
cauciucuri noi vară-iarnă, taxa
nerecuperată, impozit la zi, rovinieta
09.2015, asigurare 07.2015, ITP
06.2016, 1050 € neg. Tel. 0255240618, 0754-014898. (RR)
Vând la Oraviţa Dacia 1310, an
1986, stare foarte bună, 600 € neg;
motocicletă de teren, an 2000,
motor 49 cmc, în stare foarte bună,
adusă recent din străinătate, acte
Austria, preţ neg; Ford Escort, an
1996, motor 1.4 benzină, adusă
recent, stare foarte bună, 500 € neg.
Tel. 0726-839207. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rulaţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinută în garaj, 1200 € neg;
portbagaje auto pentru biciclete, 60
lei/buc; cauciucuri moto, de la 50
lei/buc; jante tablă pentru Opel,
Mercedes Clasa A, Citroën, 50
lei/buc; 2 portbagaje laterale pentru
m o t o c i c l e t ă c h o p p e r, f o a r t e
frumoase, 150 lei perechea; roată
completă pentru Mercedes Vito, 150
lei; plăcuţe de frână noi, sigilate,
marca Ferodo Premier, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8 şi
2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen Touareg an 2000 şi BMW seria 5, 140
lei/set; cască moto integrală, nouă,
200 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Bocşa maşină Hyundai
an 1996, 771 €. Tel. 0755-042152.
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, 1850 € neg. Tel.
0722-828285. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, benzinar,
model sport, 3 uşi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 air-bag-uri, climă,
distribuţie pe lanţ, baterie nouă,
cauciucuri de iarnă, încălzire
scaune, consum foarte mic,
înmatriculat în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bună, 1900
€; Ford Fiesta, motor 1300 cmc, an
1997, euro 2, stare foarte bună,
adus recent din Germania, 750 €;
catalizator pentru Opel Astra sau
Vw, 200 lei; electromotor-ventilator
pentru radiator apă pentru Opel
Astra şi Polo; 4 cauciucuri de iarnă
foarte bune, mărimea 180x75x14,
250 lei toate. 0729-824413. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, în 3 pistoane, adus
recent din Italia, înscris în circulaţie,
nerulat în ţară, 3000 €. Tel. 0742992363, 0255-556239. (RR)
Vând în Timişoara Peugeot 306,
combi, an 2001, geamuri electrice,
clim ă, adus anul trecut din
Germania, 850 € neg. Tel. 0765209448. (RR)
Vând cauciucuri de iarnă
205/55/16 second hand 45 lei
bucata şi 195/65 15 de vară. Tel.
0722-420002.
Vând Golf 3 argintiu, 2 uşi,
înscris persoană fizică, motor 1,4
benzină, 750 € neg. Tel. 0722420002.
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Vând Dacia Nova a.f. dec1999,
stare bună. Tel. 0726-237843.

Anunturi
,
Imobiliare

Vând apartament 2 camere
decomandate, bucătărie mare cât o
cameră, hol, baie, balcon închis cu
termopan, situat în Moroasa la
Fluturelu, aproape de Centru. Dotat
şi amenajat, termopane noi,
centrală termică nouă în garanţie,
podele noi, instalaţii sanitare şi
electrice noi, siguranţe automate
etc. Se vinde complet mobilat şi
utilat la 21.000 € sau nemobilat, preţ
negociabil. Tel. 0729-960060.
Vând la Coştei, Timiş, casă cu
teren de 1500 mp, 6 camere, 45.000
€. Tel. 0721-387706, 0725-396568.
Persoană fizică vând garsonieră
în Luncă, et. 1, gaz, aer condiţionat,
termopan, u ş ă metalică. Pre ţ
negociabil. Tel. 0766-256692.
Vând sau schimb cu auto diesel
anul 2000, 2856 mp grădină în
Bocşa II, limitrofă cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construcţii. Preţ 1 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531.
Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac şi staţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.
Vând garsonieră în zona A.I.
Cuza, multiple îmbunătăţiri, etaj 1,
plecare definitivă din ţară. Tel. 0766256692.
Vând urgent casă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hol, canalizare proprie,
faian ţ ă, gresie, teracotă, u ş ă
metalică, fosă septică, grădină
18.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopane, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
îmbunătăţirile realizate în 2014,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând casă la Secăşeni, în
centru, cu 3 camere, bucătărie de
vară, coridor, curte mare, grădină
mare, pivniţă, fântână, anexă pentru
animale, 15.500 € neg. Tel. 0731191130. (RR)

Anunturi
Anunturi
,
,
Matrimoniale

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 casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc nr. 103 G, 2 camere
la stradă, antreu, cămară, bucătărie,
anexe, curte şi grădină mare, acces
pentru maşină în curte, 17.000 €
neg. Tel. 0741-901698. (RR)
Vând la Galicea Mare, Dolj, casă
4 camere, cu baie, boilere, tot ce
trebuie în ea, curte pavată, grădină,
1 ha pentru grădinărit; apartament la
Calafat, compus din 2 camere, la
etaj 1; sau la schimb casa ori
apartamentul cu un apartament în
Reşiţa, cu 3 camere. Tel. 0771758558. (RR)
Schimb în Caransebeş apartament 3 camere cu apartament 2
camere. Tel. 0768-776073, 0255510239. (RR)
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (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 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Vând apartament 2 camere,
Micro 2, etaj 2/4, faianţă, gresie,
termopane, podele, centrală, uşă
metal, balcon închis, 1700 €. Tel.
0740-520382.
Persoană fizică cumpăr apartament 2 sau 3 camere, amenajat sau
nu, etaj intermediar. Ofer preţul
pieţei. Tel. 0728-813340.
Proprietar vând apartament cu 2
camere în Reşiţa, geamuri
termopane, izolaţie exterioară, 49
mp, etaj 4/4, bloc acoperit. Preţ
16.000 €. Tel. 0740-844081.
Vând apartament 4 camere
decomandat, et. 2/4, Micro IV, cu
îmbunătăţiri. Preţ 40.000 € neg. Tel.
0722-870707.
Vând casă în Ezeriş, pe strada
principală, are curte şi grădină,
20.000 € neg. Tel. 0255-235364.

Prisma s.r.l. angajează

Oferte-Cereri
de Serviciu
Silvanus srl angajează tâmplar.
Pentru informaţii suplimentare tel.
0255-210952.
Realizăm flori cu ciocolată cu
diferite praline sau bomboane,
buchete pe comandă, unicate,
făcute să dureze, buchete cu
tematică. Tel. 0740-520382.
Profesoară de limba franceză,
ofer meditaţii la limba franceză orice
nivel (începător, mediu, avansat).
Studii terminate în Franţa, fost
profesor în Belgia. Preţ 15 lei/ora.
Tel. 0751-808780.
Persoană serioasă, profesoarăeducatoare, pregătesc teme cu

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.12.2014
REŞIŢA: croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă: 1;
inspector/referent resurse umane: 1; muncitor necalificat în
industria confecţiilor: 80;

- agent marketing
- secretar redacţie

Condiţii: studii adecvate, absolvent 2014.

ANINA: administrator: 1; director general societate comercială:
1; muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri,
baraje: 1;

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

Caut doamnă pentru prieteniecăsătorie, simpatică, corp frumos,
pentru un domn 58/173/73, serviciu,
apartament. Tel. 0773-923675.
Caut o doamnă de max. 41 ani
pt. o relaţie de prietenie căsătorie
bazată pe respect şi sinceritate tel.
0740-946042 rog seriozitate.
Domn 57 ani caut o doamnă
serioasă şi onestă în vederea unei
relaţii stabile şi de viitor. Inf. tel.
0724-922203 vă rog insistaţi!!! dacă
aveţi gânduri serioase.
Domn serios, simpatic,
1,77/52/70 kg, fără vicii, văduv, o
obligaţie onorată. Situaţie materială
bună, auto, doresc căsătorie d-nă
simpatică. Tel. 0724-403069.
Bărbat serios, serviciu, doresc
să cunosc o femeie fără copii,
maxim 35 ani, de la sat sau oraş,
pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0725-433684.
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.

copii, clasele 1-8 la domiciliul meu.
Preţ 10 lei/ora. Tel. 0748-841669.
Persoană serioasă, profesoarăeducatoare, duc şi aduc copii de la
şcoală, fac teme, meditez limba
română, franceză. Preţ 10 lei/ora.
Tel. 0748-841669.
Persoană serioasă, cu experienţă şi recomandări în îngrijirea
persoanelor în vârstă, îngrijesc
bătrâni. Ofer seriozitate şi respect.
Tel. 0748-841669.
Tractări remorcări auto Reşiţa.
Tel. 0741-631795.
Transport marfă Reşiţa. Tel.
0741-631795.
Instalator profesionist montez
centrale termice, obiecte sanitare,
calorifere, robinete, apometre,
boilere electrice, instant, găuri hote,
diverse. Tel. 0728-813340.
Executăm lucrări interioare
zugrăveli glet rigips podele sape
gresie faian ţa etc. Tel. 0748796812, 0734-591973.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Transportăm persoane/colete în
Italia. Preluăm şi transportăm de la
adresă la adresă. Tel. 0743-216645,
0767-596041.
Afum carne şi preparate din
carne cu lemn de calitate. Tel. 0731192497.
Caut de lucru, electrician instalaţii electrice, sanitare, construcţii
metalice. Tel. 0724-131510.

BĂILE HERCULANE: muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide şi semisolide: 1; paznic de vânătoare: 1;

În PRISMA
puteţi publica anunţuri

CARANSEBEŞ: şofer de autoturisme şi camionete: 1;

de aniversări felicitări

ORAVIŢA: lucrător comercial: 1; muncitor necalificat la
ambalarea produselor sub forma de praf şi granule: 1;

la preţuri rezonabile

BOZOVICI: operator la maşini-unelte semiautomate şi
automate: 1;
TOTAL JUDEŢ: 91

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.

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.

(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.

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

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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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Arhitecta Ioana Mih@iescu omagiat@ de c@tre Direc]ia Jude]ean@ pentru Cultur@
Încă o personalitate omagiată de către Direcţia Judeţeană
pentru Cultură a fost arhitecta şi artistul plastic - Ioana Mihăiescu.
Cu ocazia omagierii sale de către instituţia de cultură, Ioana
Mihăiescu a organizat şi o expoziţie cu o parte din lucrările ce
evidenţiază munca sa de artist de-a lungul anilor.
Ioana Mihăiescu este arhitect acreditat de Ministerul Culturii
pentru monumente istorice.
Acest eveniment a fost unul cu multiplă însemnătate pentru
artistă. Luna noiembrie a însemnat celebrarea zilei de naştere şi
tot în această lună Ioana Mihăiescu şi-a depus dosarul de
pensionare după 35 de ani de activitate.
Apoi cu ocazia acestui eveniment a reuşit să aducă o
retrospectivă a operei sale şi mai mult decât atât, un alt aspect al

acestui eveniment, şi care le cumulează pe toate cele amintite, a
fost faptul că: ”În această sală sunt deja toţi prietenii mei dragi
mie, pe care am reuşit în sfârşit, cu această ocazie, să-i adun
împreună, deodată”, a precizat Ioana Mihăiescu.
Îşi propune ca pe mai departe să gândească pozitiv iar
trecutul, fie el pozitiv sau negativ ,îl vede ca pe o uriaşă comoară
pe care a adunat-o de-a lungul vieţii ”pentru că suntem în mare
parte ceea ce gândim”, a adăugat artista.
Ca şi proiecte de viitor îşi propune să mai realizeze lucrări de
arhitectură, dar în mare parte dorinţa Ioanei Mihăiescu este să
realizeze acuarelă în atelierul ei, acolo unde se simte cel mai
bine şi, mai mult decât atât, îşi doreşte să facă ceea ce nu şi-a
permis până acum, adică să-şi ”dilate timpul liber” cât mai mult.

”Jurnalism simbiotic. Democratizarea informa]iei sau dispari]ia mesajului?” un volum lansat de c@tre Daniel Botgros
Jurnalistul Daniel
Botgros a lansat de curând
volumul „Jurnalism
simbiotic. Democratizarea
informaţiei sau dispariţia
mesajului?”
În prezenţa unui public
numeros ce a însumat
oameni de cultură, colegi
de gazetărie, dar şi
prieteni ai autorului, s-au
spus păreri despre jurnalismul din trecut şi cel prezent dar
şi o reflecţie asupra viitorului.
Evenimentul care a avut loc la Biblioteca Germană
„Alexander Tietz“ din Reşiţa a fost organizat de Biblioteca
Judeţeană „Paul Iorgovici“, cea care a şi sprijini financiar
apariţia volumului.
Apărut la editura Tim din Reşiţa, este cel de-al patrulea
volum al lui Daniel Botgros din colecţia jurnalistului
reşiţean.
Volumul lansat de Daniel Botgros analizează modul în

care s-a transferat gazetăria în noile tipuri de media şi care,
conform spuselor managerului instituţiei de cultură, poate
constitui punctul de plecare al unei dezbateri mai ample
privind deplasarea informaţiei către mediul virtual.
” În general, cartea abordează subiectul jurnalismului
aflat la o răscruce, odată cu apariţia noilor metode de
informare. De asemenea, se pune problema dacă va mai fi
sau nu nevoie de jurnalist”, a spus autorul.
La eveniment a participat şi criticul literar Gheorghe
Jurma care a precizat că acest volum îşi poate găsi cu
uşurinţă locul pe rafturile oricărui român.
„Cartea tratează felul în care tehnologia tot mai
răspândită, ce a intrat şi în instituţiile jurnalistice, şi în
casele oamenilor, schimbă lucrurile. Ideea de la care a
plecat această carte se leagă de vechea jurnalistică, cea
tradiţională, care în mare măsură se baza pe
corespondenţi”, a explicat acesta.
Pentru a-şi argumenta dorinţa de a scoate de sub tipar
acest gen de scriere, jurnalistul Daniel Botgros a mărturisit
că: „Am simţit nevoia să fixez într-o carte anumite
elemente de jurnalism, mai ales de jurnalism aflat la

răscruce, cum suntem noi acum, la răscrucea dintre
tradiţional şi modern, pentru că, iată, avem deplasarea
informaţiei pe suport digital, care este o provocare şi
pentru noi şi pentru cititorii noştri, dar şi pentru
telespectatorii şi cei care ne ascultă la radio. Am simţit
nevoia să mă aplec asupra acestui subiect, pentru că ne
punem cu toţii întrebarea ce se va întâmplă cu jurnalismul
până la urmă. Toată lumea este aproape obsedată de
direct; televiziunile cu programele lor live ne transmit un
mesaj continuu; au început să devină jurnalişti chiar şi
simplii cetăţeni, care sunt înarmaţi cu aparate de
fotografiat, cu telefoane moderne, cu instrumente de
înregistrat şi, la rândul lor, pot trimite, pot transmite imagini,
pot contribui la acest fenomen jurnalistic. Cât mai este sau
nu nevoie de jurnalist în această ecuaţie, vom putea vedea
din această carte”.
Criticul Gheorghe Jurma a mai precizat că acest volum
se adresează în primul rând colegilor de breaslă ai
autorului, celor care studiază fenomenul media şi efectele
pe care tehnologiile, în continuă perfecţionare, le au
asupra jurnalismului contemporan.

Gimnastul Robert Pa}ca singurul re}i]ean care a Amatorii de turism montan vor ajunge mai repede pe
ajuns de la un club }colar direct în lotul olimpic
Muntele Semenic
Speranţa gimnasticii reşiţene a devenit Robert Paşca gimnastul care începând din
această lună face parte din lotul olimpic.
În cadrul unei conferinţe de presă organizate de către CSS Reşiţa, secţiunea
gimnastică, a fost prezentat un bilanţ al anului care se va încheia peste câteva
săptămâni.
Au fost evidenţiate în mod special rezultatele lotului de seniori, care a obţinut în
2014 un număr de 16 medalii: 5 medalii de aur, 2 medalii de argint şi 9 de bronz. Cu
toate că anul acesta au fost câştigate tot atâtea medalii ca în 2013, antrenorul lotului
de gimnastică seniori, Robert Bălan, susţine că ar fi avut aşteptări mai mari pentru
anul 2014.
Speranţa lotului de gimnastică reşiţean rămâne Robert Paşca, el fiind un alt
obiectiv propus de CSS Reşiţa. Acesta s-a rezumat la promovarea lui Robert la Lotul
Naţional, obiectiv realizat chiar din această lună. Se doreşte ca el să reprezinte ţara şi
i se vor oferi toate condiţiile pentru ca el să evolueze în gimnastica de performanţă.
”Anul acesta obiectivul principal a fost promovarea lui Robert şi vă spun că a fost
foarte greu din mai multe puncte de vedere. El e singurul gimnast care a ajuns la lotul
olimpic fără să ajungă la nici o altă formă centralizată de pregătire. De aici în colo,
greul va începe, din punctul meu de vedere, pentru el pentru că nu va mai reprezenta
CSS sau CSM Reşiţa ci va reprezenta o ţară întreagă. totul depinde numai de el. I se
vor oferii toate condiţiile necesare ca să facă gimnastică de mare performanţă”, a
precizat antrenorul Robert Bălan, ţintind pentru Robert o participare la Jocurile
Olimpice din 2020.
Se speră într-o păstrare a gimnaştilor cu performanţe sub culorile Reşiţei, dar totul
depinde de partea financiară care nu este uşor de găsit, mai ales pentru acest sport
ajuns în prezent într-un con de umbră.
”Sunt mulţumit pentru tot ce mi s-a oferit la CSŞ Reşiţa şi de aceea nu aş putea să
mă transfer la un alt club din ţară. Să caut altceva mai bun pentru mine. Sunt mulţumit
şi recunoscător tuturor celor care m-au susţinut în momentele în care îmi venea să
renunţ la marea performanţă şi, în mod special, domnului antrenor Robert Bălan. Miam dorit mult să ajung în lotul olimpic, să reprezint România şi Reşiţa la campionatele
europene şi mondiale, dar şi la olimpiadă“, a precizat gimnastul Robert Paşca.
Deşi cu finanţări modeste, secţia de gimnastică a reuşit să atragă mediul privat în a
asigura sume de bani pentru sportivii medaliaţi, pentru că nu există fonduri pentru
gimnaşti.
Un alt obiectiv propus este acela ca 2-3 sportivi din grupele de juniori să ajungă la
seniori şi să reprezinte clubul la marile competiţii.
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Un drum mai scurt spre Muntele Semenic a fost finalizat şi ofera turistilor posibiliatatea de
a ajunge mult mai repede acolo. Este vorba de DN 6, de la Slatina Timiş până la Văliug.
Pe lângă faptul că se deschide turistic zona, accesul spre munte s-a scurtat cu aproape
50 km. De acum se poate circula fără a se mai intra în Reşiţa, direct din Drumul Naţional 6,
Timişoara - Bucureşti.
”Este o investiţie de 121 milioane lei, a Consiliului Judeţean, din fonduri europene, pe Programul Operaţional Regional. Lucrările au fost finalizate. Este vorba de 36 km de carosabil
reabilitat, de 32 km de parapet metalic greu şi foarte greu, de circa 240 de podeţe noi, de 66
de podeţe decolmatate. Lucrarea a început târziu, din varii motive, însă a fost finalizată la
termen, iar din acest punct de vedere, constructorul şi-a făcut datoria. A fost un efort
important, o lucrare grea. După cum se ştie, au existat porţiuni de drum unde nu mai exista
şosea”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde.
Preşedintele Consiliului Judeţean a făcut referire şi la calitatea drumului şi la accesul mult
mai uşor al turiştilor pe parcursul întregului an către Muntele Semenic şi zonele turistice din
regiune.
Drumul începe din Văliug, de la 22 km şi se termină la intersecţia cu DE 70, la km 60.
Această porţiune de drum a fost reabilitată cu lucrări care au variat de la refacerea asfaltului,
până la lucrări de infrastructură.
”Accesibilitatea acestei zone extrem de frumoase va constitui, probabil, zona turistică cea
mai importantă a Banatului Montan. Va fi o accesibilitate mult mai uşoară, mult mai simplă, şi
sperăm că aceste lucruri se vor vedea şi în investiţiile pe care sectorul privat le va realiza în
următorii ani, împreună cu lucrările de gestiune a deşeurilor, alimentări cu apă şi canalizări în
Brebu Nou şi Văliug. Sperăm că, astfel, ne-am adus aportul ca instituţie, în programul de
dezvoltare turistică a acestei zone”, a afirmat arhitectul şef al judeţului, Victor Naidan.
Potrivit constructorului portanţa drumului nu permite un trafic deosebit de greu. În prezent
se poate circula normal pe acest drum deoarece toate lucrările sunt finalizate complet, după
cum a afirmat Victor Marinescu, directorul general al firmei constructoare.
”Condiţiile climaterice au fost mai deosebite. Am avut probleme cu unele infiltraţii pe sub
terasamentul drumului şi am avut nişte rupturi, care s-au reparat însă în timp, în aşa fel încât
să putem preda lucrarea. A fost rezolvată problema scurgerilor de pe versanţi, astfel că, de
acum înainte, nu ne vom mai lovi de asemenea situaţii. Au mai fost probleme cu deplasările
oamenilor, al utilajelor, drumul fiind înainte foarte îngust, cu aprovizionarea de materiale, mai
ales că, în acelaşi timp, nu puteam bloca circulaţia. Trebuia să lăsăm accesul oamenilor din
zonă. Lucrările au durat, efectiv, trei ani” a mai spus Victor Marinescu.
Realizarea acestui drum de acces către Muntele Semenic a fost realizat prin proiectul
”Modernizare DJ 582 Văliug - Slatina Timiş”.
Pagină realizată de Elena Franţ
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