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CU NOI PRINZI DE VESTE!

GLORIE ETERNĂ EROILOR MARTIRI CARE AU LUPTAT ŞI S-AU JERTFIT PE BARICADELE REVOLUŢIEI
DIN DECEMBRIE 1989 LA REŞIŢA PENTRU CAUZA SFÂNTĂ A LIBERTĂŢII ŞI DEMOCRAŢIEI
Adam Livia
Birbora Constantin
Brâncă Constantin
Brinza Constantin
Cimpoieş Popa Viorel
Ghimboaşă Iosif

65 ani
31 ani
19 ani
20 ani
24 ani
19 ani

Ivan Marius
31 ani
Lupea Daniel
20 ani
Mihai Dănuţ
26 ani
Mircea Ion
46 ani
Motorgean Florin
21 ani
Pesznovszka Adam Ion 52 ani

Ponoracz Norbert
Popa Valerian
Poptelecan lon
Puraci Samfiu
Raut Mihai Ovidiu
Rovineantu Remus

19 ani
40 ani
28 ani
52 ani
29 ani
20 ani

Sborostean Gheorghe
Smaranda lon
Stanescu Nicolae
Talpeanu Mircea
Tamas Radu Simion
Vereczki Mihai
Pişek Ştefan

40 ani
30 ani
20 ani
33 ani
29 ani
53 ani
54 ani

Program acţiuni dedicate aniversării a 25 de ani de la victoria revoluţiei române
în Municipiul Reşiţa
Duminică, 21 decembrie 2014
Ora 11:00 Adunare Populară pentru Aniversarea a
Marţi, Miercuri, 16 - 17 decembrie 2014
25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 Prelegeri la orele de istorie în liceele din Reşiţa Centrul Civic al Municipiului Reşiţa
având ca temă Revoluţia din Decembrie 1989 din
11:00 - 11:30 Luări de cuvânt
Reşiţa şi din România
11:30 - 11:45 Depuneri de coroane
11:45 - 12:00 Parada militară cu participarea
Sâmbătă, 20 decembrie 2014
Fanfarei şi a veteranilor Revoluţiei Române din
Ora 14:30 - Vernisaj expozi ţie de pictur ă Decembrie 1989
17:00 - 22:00 Dineu în cinstea luptătorilor remarcaţi,
(aproximativ 25 de lucrări) şi lansarea primului volum
Luni, 22 decembrie 2014
din cartea „Reşiţa km 100 al Revoluţiei Române” - Casa răniţilor şi a urmaşilor eroilor martiri cu participarea
Ora 9:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri din
de Cununii a Municipiului Reşiţa
oficialităţilor din Jud Caraş-Severin şi decernarea de
Ora 18:00 - Concert Filarmonica „Banatul” Timişoara Diplome şi Medalii - se va acorda Municipiului Reşiţa Revoluţia Română din Decembrie 1989 de la Reşiţa şi
Medalia „Ordinul Victoria Revoluţiei”, proiecţie film do- aprindere candele - Centrul Civic al Municipiului Reşiţa
- Cinema „Dacia” Reşiţa
Ora 10:00 Depunere de coroane la Unitatea Militară
cumentar despre Revoluţia Română din Decembrie ’89
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Primăria Reşiţa ne informează
Lucrările de reabilitare şi de modernizare a celor
două blocuri explodate, cel de pe Al. Gugu şi cel de
pe Al. Vlădeasa, au fost finalizate.
În cazul celor două imobile avariate de explozii,
Primăria Municipiului Reşiţa a evacuat molozul de
pe suprafeţele afectate şi a transportat bunurile
locatarilor prin Direcţia de Întreţinere şi Reparare a
Patrimoniului Consiliului Local, a asigurat paza
imobilelor prin Poliţia Locală, a suportat costurile
serviciilor de proiectare (expertiză tehnică,
proiectare lucrări de consolidare şi punere în
siguranţă a clădirii, branşarea la utilităţi a blocului), a
asigurat, în regim de urgenţă, cazarea şi masa
persoanelor afectate până la găsirea unei alte
locuinţe temporare, a suportat plata chiriei pentru
locuinţele închiriate de pe piaţa liberă şi a acordat
ajutoare de urgenţă. Valoarea totală a contribuţiei
municipalităţii este de 220.000 lei.
În urma demersurilor întreprinse de Primăria
Municipiului Reşiţa cu sprijinul Instituţiei Prefectuluijudeţul Caraş-Severin au fost obţinute fonduri de la
Guvernul României reprezentând ajutoare de
urgenţă în valoare de 236.000 de lei pentru blocul de
pe Al. Vlădeasa respectiv 190.000 de lei pentru
blocul de pe Al. Gugu.
Totodată, Primăria Municipiului Reşiţa a susţinut
în permanenţă acţiunile privind implementarea
acestor proiecte (obţinere de autorizaţii, sprijin din
punct de vedere tehnic atunci când a fost cazul).
De asemenea, cu sprijinul instituţiilor judeţene şi
centrale - Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Institu ţia Prefectului-judeţul Cara ş-Severin,
Guvernul României, a instituţiilor mass-media şi a
persoanelor fizice, a fost posibilă obţinerea sumelor
necesare pentru reabilitarea celor două blocuri.

În cadrul discuţiilor, municipalitatea a subliniat
că singurele modificări ale reţelei şcolare pentru
anul 2015-2016, vor consta în propunerea de a trece
şcoala şi grădiniţa din cartierul Ţerova în structura
Şcolii Gimnaziale nr. 8, în prezent, fiind în structura
Liceului Teoretic Traian Vuia.
Deciziile luate de municipalitate au întotdeauna
ca scop asigurarea unui învăţământ de calitate şi a
condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor
educaţionale.
Totodată, s-a subliniat importanţa gestionării
eficiente a fondurilor guvernamentale şi locale
pentru a se putea asigura acoperirea cheltuielilor
necesare funcţionării în bune condiţii a instituţiilor de
învăţământ.

Constructorii-Asocierea SC Hidroconstrucţia SA
şi SC Electrosistem SRL-, care efectuează lucrări la
reţelele de apă şi canalizare în cadrul POS Mediu I,
au transmis municipalităţii o adresă prin care
informează că sunt în imposibilitatea de a finaliza
lucrările de execuţie şi refacere în acest an, aşa cum
era prevăzut.
Constructorii au menţionat o serie de motive care
au generat această situaţie cum ar fi livrarea cu
întârziere a componentelor căminelor de racord, a
capacelor de compozit, neconcordanţa între proiectbeneficiar şi inginer, apărute în timpul execuţiei
lucrărilor precum şi vremea nefavorabilă.
Ca urmare, aceştia au solicitat Primăriei Reşiţa
acordul pentru a conserva şantierele de lucru
începând cu data de 19 decembrie 2014. Totodată,
în adresă se mai precizează că până la această
dată, străzile unde au fost începute lucrările vor avea
carosabilul refăcut cu piatră spartă compactată iar
pământul excedentar va fi transportat în totalitate.
Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu,
Municipalitatea a transmis constructorilor că
şi factori de răspundere din cadrul primăriei au avut o ultimul termen de refacere este 19 decembrie 2014,
întâlnire cu o parte a directorilor de unităţi de după această dată urmând a fi aplicate sancţiuni.
învăţământ.
Biroul de presă

Centrale termice pentru Spitalul Jude]ean de Urgen]@
Preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde, a prezentat în cadrul unei conferinţe de presă,
amănunte despre investiţia pe care Consiliul Judeţean a realizat-o pentru instituţia spitalicească si care se
ridica la 1,2 milioane de lei.
Este vorba despre centralele termice folosite pentru cele trei staţionare ale spitalului. Pe lângă faptul că
pacienţii nu vor mai suferi de frig în spital, vor scădea şi costurile, acest nou sistem reducând de la 30% până
la 50 % cheltuielile cu energia.
Consiliul Judeţean a realizat şi alte investiţii anul acesta la instituţia spitalicească a judeţului, printre care
se numără o nouă trusă de anestezie, o trusă pentru intervenţii laparoscopice, o masă pentru chirurgie şi
instrumente şi aparate pentru secţiile Oftalmologie şi Urologie.
Elena Franţ

Poli]ia Economic@ a ie}it pe str@zile Re}i]ei s@ combat@
evaziunea fiscal@
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Caraş-Severin în colaborare cu Departamentul de
Prevenire a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ
au desfăşurat pe străzile din municipiu Reşiţa o
acţiune de informare şi prevenire a evaziunii fiscale.
Cei implicaţi în această acţiune au oferit
oamenilor informaţii despre drepturile şi obligaţiile
pe care le au ca şi cumpărători. acţiunea face parte
din campania ”Exercită-ţi dreptul! Solicită bon fiscal”.
”În această campanie am pornit de la premisa că
cetăţeanul, pe de-o parte ştie că este necesar să
solicite bonul fiscal la cumpărături, dar pe de altă
parte de multe ori neglijează acest aspect,
contribuind în acest fel la creşterea evaziunii fiscale.
Solicitând bonul fiscal automat operatorul economic
este obligat să înregistreze în contabilitate, să
fiscalizeze veniturile şi să plătească taxe şi impozite
pentru toate acestea”, a precizat subcomisar Adrian
Jurjica, ofiţer sociolog în cadrul compartimentului
Analiza şi Prevenirea Criminalităţii din cadrul IPJ
Caraş-Severin.

Prognoza meteo
pe următoarele

Notificare
În baza art. 147 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2014, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 19.01.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 30.01.2015.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 7 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
16.02.2015.
Termen de continuarea procedurii la data de 12.02.2015.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
05.02.2015, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 58 lit. g, din Legea 85/2014 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
05.02.2015, ora 11,30 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar nr. 3689/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

Vineri/19 Decembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
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Reşiţa

22 decembrie 2014 - solstiţiul
de iarnă: ziua cea mai scurtă şi
noaptea cea mai lungă din an,
reprezintă totodată începutul iernii
astronomice.

Debitor: SC H&L Grace Company SRL cu sediul în sat Iablaniţa,
com. Iablaniţa, nr. 354, ap. cam. 2, jud. Caraş-Severin, înmatriculată la
ORC Caraş-Severin sub nr. J11/593/2008, CUI 24211412, prin lichidator
SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107
publică următoarea:

1. Nanu Andrei Viorel, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str.
Paltinilor, nr. 12, sect. 5, act de identitate tip CI, seria RT, nr. 382399,
emisa de SPCEP sectorul 5, biroul nr. 4, la data de 27.09.2005, CNP
1770616464533, în calitate de asociat;
2. Hurduzeu Ioan Daniel, cetăţean român, domiciliat în localitatea
Iablaniţa, nr. 12, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS, nr.
036750, data naşterii 03.11.1976, în loc. Caransebeş, jud. CaraşSeverin, CNP 1761103451541, în calitate de administrator.

Joi/18 Decembrie

+10ºC
+2ºC

NOTIFICARE
În baza art. 99 alin (1) şi art. 100 alin. (1) din Legea 85/2014, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 19.01.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 09.02.2015.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 7 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 09.03.2015.
Termenul de continuarea a procedurii este 26.02.2015.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 16.02.2015, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.
Administratorul judiciar în baza art. 58 lit. g din Legea 85/2014
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
16.02.2015 ora 11,30 la sediul administratorului judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul 26.02.2015 se citează:
l SIMON TIBERIU, cetăţean român, domiciliat în loc. Bocşa, str.
Lugojului, nr. 15, jud. Caraş-Severin, data naşterii 02.05.1963, în loc.
Tormac, jud. Timiş, act de identitate tip CI seria KS, nr. 207105, emis de
SPCLEP Bocşa, la data de 30.08.2005, CNP 1630502110131, în calitate
de asociat unic şi administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
3728/115/2014 fiind timbrată corespunzător.

Pentru termenul din 12.02.2015 se citează:

Oraviţa +6ºC
0 ºC

11 zile

2

Totodată reprezentanţii celor două compartimente din cadrul IPJ au precizat că uneori agenţii
economici pot să dea clienţilor în loc de bon fiscal
alte documente cum ar fi notele de plată care de fapt
nu sunt valabile, sau bonuri scrise de mână care nu
au valoarea unui bon fiscal.
Elena Franţ

Debitoarea SC Servcom Simon SRL, sediul social în loc. Bocşa,
str. Republicii, nr. 94, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală
17505296 număr de ordine în Registrul Comerţului J11/398/2005, prin
administrator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:
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Duminică, 28 Dec.

Dan Puric a adus la Sala Polivalent@ peste 1000 de oameni în
campania ”Suflet pentru suflet”

Campania ”Suflet pentru suflet” a umplut de
oameni Sala Polivalentă din Reşiţa, veniţi sa ia parte
la conferinţa susţinută de către binecunoscutul Dan
Puric, sub titlul „Sănătatea, suferinţa şi sufletul
poporului român“.
Acţiunea iniţiată de către studenţii Universităţii
”Eftimie Murgu”, specializarea Asistenţă Socială
este la a XIII-a ediţie şi anul acesta are ca scop
susţinerea ridicării Clinicii de Oncologie de la Slatina
Nera, prin adunarea de fonduri.
Încă de la intrarea în Sala Polivalentă maestrul
Dan Puric a fost primit cu ropote de aplauze şi se
pare că venirea sa la Reşiţa a încântat pe cei
prezenţi. Acesta a precizat că susţine acest demers
unic în România.
”M-am implicat în această campanie pentru că
fac parte din categoria de oameni care nu sunt
indiferenţi la suferinţele poporului român şi una

dintre suferinţele majore este şi această cumplită
boală care nu este numai pentru noi este pentru
întreaga omenire, este un flagel! Şi sunt alături de,
poate cea mai puternică conştiinţă medical creştină,
de domnul doctor Pavel Chirilă care face acest
demers unicat în România şi este bine să-i
conştientizăm pe oameni că există şi un cancer
fiziologic, care ne termină, şi există şi un cancer
sufletesc!”, a precizat Dan Puric.
Prezent la acest eveniment, cel care luptă pentru
ca acest proiect să prindă viaţă, medicul Pavel
Chirilă, a subliniat că în prezent lipseşte cu
desăvârşire o metodă terapeutică în oncologia
românească, este vorba despre recuperarea
oncologică. Construirea Clinicii Nera face posibil
acest lucru iar această campanie îl aduce cu un pas
mai aproape de visul său.
Elena Franţ

O s@pt@mân@ a bucuriei
Săptămâna 16-20 decembrie reprezintă pentru membrii Clubului
Rotary Reşiţa, o săptămână a bucuriei, deoarece este perioada in
care ei oferă cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Astfel, ieri, 16
decembrie preşedintele Rotary Club Reşiţa, Constantin Dinculeasa
alături de un grup de rotarieni a fost prezent la Centrul “Speranţa”
pentru a oferi cu drag, pungi cu cadouri pentru copiii din acest centru.
Proiectul pentru o sală multimedia promovat de Rotary Reşiţa în
cadrul acestui centru a fost îmbogăţit cu un televizor şi un ecran
pentru proiecţie. Trebuie să menţionăm că toate acestea se
derulează în cadrul Programului Speranţă pentru Speranţa.

”Cheful presei” a fost titlul de ”pe prima pagin@”
de weekend al presei re}i]ene
”Cheful presei” a fost titlul nescris care a ţinut
imaginar ”prima pagină de weekend” pentru presa
reşiţeană.
Jurnalişti din presa scrisă, audio, televiziune şi
cea on-line şi-au dat întâlnire pentru un altfel de
eveniment decât unul media. După un an în care
ştirile şi evenimentele au curs sub condei, jurnaliştii
au ales o zi în care să se întâlnească într-un mediu
relaxat unde voia bună a ”ţinut prima pagină” iar
cuvântul cheie a fost buna dispoziţie.
A devenit deja o tradiţie ca la sfârşit de an jurnaliştii din presa locală, foşti şi actuali, să organizeze o
petrecere a lor unde să se adune pentru prima data

"Adunate din gre}eal@.
R@fuieli sentimentale"
Vineri, 5 decembrie, la Direcţia Judeţeană de Cultură CaraşSeverin, a fost lansat volumul de eseuri „Adunate din greşeală Răfuieli sentimentale”, de Anton Georgescu, apărut la Editura
Banatului Montan.
Aşa cum prefaţează însuşi autorul, volumul reprezintă un
mănunchi de texte care: „...se aşază într-o anumită măsură în
continuarea celor publicate în volumele anterioare Gândul în
cetate, 2005 şi Alte gânduri, 2009. În alte privinţe, se depărtează de
acelea, date fiind schimbările de direcţie şi de simţire inerente
trecerii timpului, interioare şi exterioare. Sunt reproduse articolele
în forma lor originară, cu minime actualizări/adaptări, în ordine
cronologică, în general, de asemenea cu câteva excepţii, datorate
mai ales asocierilor tematice. Gruparea pe criterii similare în
capitole a fost făcută şi din dorinţa de a reda cât mai complet
oscilaţiile/şovăielile/căutările câtorva ani buni de „răfuieli
sentimentale”, neomogene acestea, în salturi, asociate cu cele mai
variate trăiri, la nivel individual şi al lumii înconjurătoare. Ele sunt
astfel în mai mare măsură coerente între ele şi se pretează la
analize distincte. (Cine are reţineri, bunăoară, de a accepta
anumite diferenţe de opinii, poate înlătura de la lectură capitolul III).
Cu tot aspectul oarecum heteroclit, adunarea acestor texte întro carte are însuşirea, pe lângă apartenenţa la o perioadă definită de
timp, de a aparţine, în sens larg, unor specii de eseu - adaptat
presei sau nu - tributare într-un fel sau altul atitudinii cetăţeneşti,
civismului în slujba căruia am traversat diverse perioade dificile ale
începutului tranziţiei spre altceva. Angajarea socială lasă urme în
viaţă, în conştiinţe şi în atitudini.
Notele de lectură se doresc şi îndemnuri la citit, drept pentru
care, poate, păcătuiesc prin aceea că nu înfăţişează rezumativ
conţinutul cărţilor discutate, ci încearcă să sugereze alte direcţii de
analiză. Oarecum ca în talk-show-uri cu interlocutori fictivi. Unele
raportări la ziua de azi vizează de asemenea stârnirea interesului
cititorilor. (Unul din aceste texte este transferat în alt capitol, cititorul
va desluşi motivele şi nu va fi stânjenit).
Câteva inedite n-au intrat pentru moment în atenţia publicaţiilor
accesibile, nefiind exclusă încadrarea insuficienţă în profilul
editorial al acestora. Ele au fost difuzate aşadar la timpul respectiv
în cercuri restrânse, în dactilogramă.
Un mediu fertil şi prolific de comunicare intelectuală este
necesar oricărui truditor al gândului şi condeiului (de fapt,
majorităţii). Mă gândesc (repetiţie intenţionată) la formele
organizate (la loc de frunte aflându-se cenaclul Semenicul din
Reşiţa), dar şi la unele spontane/ efemere: grupuri de „discuţii
interesante", denumite uneori şi ,,club”, patronate (sau nu) discret
de o instituţie culturală oficială. Cele spontane, „cu intrare liberă”,
de tipul cafenelei în care asemenea adunări şi discuţii pot avea o
şansă, nu sunt printre cele din urmă, rolul unor asemenea locuri
este înscris deja în istorie. Recunoştinţa faţă de ele a oricui se
asociază în slujba gândului bun este de la sine înţeleasă."

într-un singur loc şi pentru acelaşi eveniment.
La iniţiativa cameramanului Ovid Teodoriu
reprezentanţii presei au răspuns pozitiv invitaţiei de
a socializa şi dansa alături la ”Cheful presei”. Muzica
bună a imbiat pe toată lumea la dans. Fie ca a fost
vorba de vals, tango, rock, hip-hop sau dance,
nimeni nu a sta pe margine şi toţi cei prezenţi au uitat
de preferinţele muzicale individuale şi s-au lăsat
purtaţi de ritmuri. Atmosfera a fost unică şi a însufleţit
pe toţi cei prezenţi.
Distracţia a ţinut până în zori, semn că toată
lumea s-a simţit bine şi că această iniţiativă a fost
Elena Franţ
una binevenită.

Debitor: SC E&E Grup SRL cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Victoriei, nr. 6, jud. Caraş-Severin,
înmatriculată la ORC Caraş-Severin sub nr. J11/62/2008, CUI 23140798, prin lichidator SCP MIRIANA
MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 publică următoarea:

Notificare

În baza art. 147 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2014, anunţăm toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, este 19.01.2015.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este 30.01.2015.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabloului preliminar este de 7 zile
de la data publicării tabelului în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.02.2015.
Termen de continuarea procedurii la data de 26.02.2015.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timişoara, Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et.
parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de 05.02.2015, ora 12,15 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 58 lit. g, din Legea 85/2014 convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor
debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de 05.02.2015, ora 11,15 la
sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 26.02.2015 se citează:
1. EPURE BOGDAN, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, b-dul Basarabia, nr. 42, bl. 32, sc. B, ap. 51,
sect. 2, act de identitate tip CI, seria RR, nr. 422029, emisă de SPCLEP sectorul 2, data naşterii 15.05.1984,
locul naşterii Reşiţa, jud. Caraş-Severin, CNP 1840515115194, în calitate de asociat;
2. EPURE ELENA, cetăţean român, domiciliat în municipiul Reşiţa, str. A.G. Petculescu, nr. 11, Sc. 1, ap. 12,
jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS, nr. 144075, emisă de SPCLEP Reşiţa, la data de
09.12.2003, data naşterii 03.07.1953, locul naşterii Timişoara, jud. Timiş, CNP 2530703113685, în calitate de
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa
Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la dosar nr. 3679/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

Cei care au participat la eveniment au apreciat, în luările de
cuvânt, atât personalitatea autorului, cât şi mesajul eseurilor, care
aşa cum a spus preotul Valentin Popovici: „vor trezi la o atitudine
mai bună pe care ar trebui să o avem cu toţii faţă de lumea în care
trăim”.
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Ministerul Sănătăţii va derula şi anul viitor Programul
naţional gratuit de depistare activă precoce a cancerului de col
uterin. În 2015, MS intenţionează reorganizarea Intervenţiei de
screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea
dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital
din cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului.

Spa]iul Privat Virtual, extins la
nivel na]ional pentru
persoanele fizice
Contribuabilii persoane fizice din toată ţara îşi pot
verifica electronic propria situaţie fiscală, începând din 15
decembrie 2014, la trei luni după ce Spaţiul Privat Virtual a
fost lansat şi a funcţionat ca proiect pilot, iniţial pentru
contribuabilii din Bucureşti şi Ilfov.
Spaţiul Privat Virtual este primul serviciu electronic pus
în funcţiune în România, prin intermediul căruia o persoană
fizică îşi va putea consulta online propria situaţie fiscală.
Pentru a accesa „Spaţiul privat virtual”, persoanele
fizice vor trebui să se identifice electronic prin certificate
digitale calificate sau prin credenţiale de tip nume/parolă
însoţite de coduri de autentificare de unică folosinţă.
Comunicarea electronică în Spaţiul Privat Virtual se
face atât dinspre contribuabil către ANAF, cât şi dinspre
organul fiscal către contribuabil. Contribuabilii au acces la
următoarele informaţii privind propria situaţie fiscală:
l Soldul obligaţiilor neachitate
l Decizia de impunere anuală (începând cu 2013, emisă
anul acesta)
l Nota privind obligaţiile de plată, care se poate prezenta
fie la Trezorerie pentru a efectua plata, fie informaţiile din
cuprinsul acesteia pot fi utilizate pentru a efectua plata
online
l Informaţiile cuprinse în declaraţia 112 - respectiv
sumele declarate de angajator pentru contribuţiile de
asigurări sociale în funcţie de veniturile realizate.
Proiectul va fi dezvoltat în sensul că se vor extinde
categoriile documentelor şi informaţiilor comunicate spre şi
dinspre contribuabili. Persoanele fizice se vor putea
identifica şi cu alte tipuri de credenţiale, cum sunt telefonul
mobil sau cardul de sănătate.
Serviciul va fi dezvoltat treptat, în baza unui calendar ce
urmează să fie finalizat în luna decembrie 2015.
Spaţiul Privat Virtual este primul serviciu electronic pus
în funcţiune în România, prin intermediul căruia o persoană
fizică îşi va putea consulta online propria situaţie fiscală.
Persoanele fizice care se vor înregistra în sistemul
electronic vor avea la dispoziţie adrese de email şi numere
de telefon ale Direcţiei asistenţă contribuabili din cadrul
ANAF pentru a cere explicaţii cu privire la obligaţiile de
plată sau pentru a solicita alte informaţii.
MFP, 2014-12-15

Organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile şi
fundaţiile pot aplica, anul viitor, în cadrul Programului de finanţare privind derularea de proiecte de
conştientizare a tinerilor din România faţă de
protecţia mediului, a cărui valoare se ridică la
patru milioane de lei, potrivit Ministerului Mediului.

Ordine privind func]ionarea
sistemului de înv@]@mânt
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a semnat
luni, 15 decembrie, următoarele ordine privind reglementarea
unor activităţi din sistemul naţional de învăţământ:
l Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
l Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei
Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate, a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar;
l Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a
IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015, şi a calendarului de
administrare a acestora;
l Ordin privind aprobarea noilor planuri-cadru de
învăţământ pentru clasele a IX-XII, filiera vocaţională, profilul
teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism
religios şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat
pentru clasele a IX-XII, filiera vocaţională, profilul teologic,
cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios;
l Ordin privind modificarea ordinului nr. 3081/06.02.2014
pentru aprobarea constituirii a 3 grupuri de lucru românogermane şi a unui Comitet de coordonare pentru cooperarea
în învăţământul profesional şi tehnic dintre România şi Baden
Wurttemberg, Germania;
l Ordin privind numirea coordonatorului activităţilor de
cooperare în învăţământul profesional şi tehnic dintre
România şi Baden Wurttemberg, Germania şi al celor 3
grupuri de lucru constituite în acest sens, pentru Curriculum,
Formarea profesorilor şi Informare şi promovare;
l Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei
privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului
universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de
3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5553/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
l Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare,
desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare
a formării iniţiale de asistent medical generalist dobândită
anterior datei de 1 ianuarie 2007 pentru absolvenţii
învăţământului postliceal sanitar.
MEN - 15.12.2014

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism a soluţionat de la înfiinţarea sa, în
urmă cu 10 ani, peste 64.500 de cauze, dintre care aproximativ 10.000 cu rechizitoriu, 30.831 de persoane au
fost trimise în judecată iar valoarea măsurilor asiguratorii
este de 5.205.937.914 de lei, a informat instituţia.
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului a
validat luni, 15 decembrie, noua formulă guvernamentală propusă de premierul Victor Ponta cu 377 de voturi
pentru şi 134 împotrivă.
Structura şi componenţa noului Executiv:
Ministerul de Interne - vicepremierul Gabriel Oprea (UNPR)
Ministerul Economiei - Mihai Tudose (PSD)
Ministerul Mediului - Graţiela Gavrilescu (PLR)
Ministerul pentru IMM-uri şi Energie - Andrei Gerea (PLR)
Ministerul Educaţiei - Sorin Câmpeanu (PC)
Ministerul Agriculturii - Daniel Constantin (PC)
Ministerul Culturii - Ionuţ Vulpescu (PSD)
Ministerul Comunicaţiilor - Sorin Grindeanu (PSD)
Ministerul pt. Românii de Pretutindeni - Angel Tîlvăr (PSD)
Ministerul Dezvoltării - Liviu Dragnea (PSD)
Ministerul de Finanţe şi Buget - Darius Vâlcov (PSD)
Ministerul Justiţiei - Robert Cazanciuc (PSD)
Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu (independent)
Ministerul Apărării - Mircea Duşa (PSD)
Ministerul Sănătăţii - Nicolae Bănicioiu (PSD)
Ministerul Transporturilor - Ioan Rus (PSD)
Ministerul Muncii - Rovana Plumb (PSD)
Ministerul Fondurilor Europene - Eugen Teodorovici (PSD)
Ministerul Tineretului şi Sportului - Gabriela Szabo (PSD)
Dialog Social - Liviu Pop (PSD)
Relaţia cu Parlamentul - Eugen Nicolicea (UNPR)
Curtea Constituţională a României a decis, cu majoritate
de voturi, că sunt constituţionale dispoziţiile referitoare la
incompatibilitatea aleşilor locali cu funcţia de reprezentant în
adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local.
Curtea Constituţională a decis că legea de aprobarea a
ordonanţei de urgenţă a guvernului privind migraţia aleşilor
locali este neconstituţională.
Preşedintele Traian Băsescu a transmis Curţii
Constituţionale a României (CCR) o sesizare de
neconstituţionalitate vizând Legea privind aprobarea OUG
115/2013 susţinând că la reexaminarea acestui act normativ
de către Camera Deputaţilor a fost introdus un articol care nu
avea legătură cu cererea de reexaminare şi nici măcar cu
obiectul de reglementare al ordonanţei.

l Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015 va intra în dezbaterea plenului parlamentului vineri, 19 decembrie l Peste 90% din cardurile de sănătate tipărite au ajuns
deja la asiguraţi l Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat că numărul acţiunilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a crescut în 2014 cu 98% faţă
de anul precedent l Noua piaţă de acţiuni dedicată IMM-urilor, intitulată AeRO, va fi lansată în data de 25 februarie 2015 l Circa 608.300 de entităţi economice vor putea
opta, de la 1 ianuarie 2015 pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă l Consiliul Reprezentanţilor Unionali a decis ieşirea UDMR de la guvernare l
Contribuabilii persoane fizice din toată ţara îşi pot verifica electronic propria situaţie fiscală, începând din 15 decembrie 2014, la trei luni după ce Spaţiul Privat Virtual a
fost lansat şi a funcţionat ca proiect pilot l MAE lansează din luna ianuarie 2015 un Centru unic de contact pentru cetăţenii români din străinătate care solicită informaţii şi
sprijin consular l Aproximativ 39% dintre români nu au utilizat niciodată Internetul în 2014, faţă de o medie de 18% în Uniunea Europeană l Guvernul a adoptat un
Memorandum prin care se înfiinţează, în subordinea Ministerului Justiţiei, o agenţie dedicată gestionării bunurilor sechestrate în cadru procesual-penal l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL,
obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi
modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate din
08.10.2014 (M.O. nr. 761 din 21.10.2014)
l H.G. nr. 891/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de
O.u.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O. nr. 763 din 21.10.2014)
l H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al
alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din
instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu
dizabilităţi şi persoanelor vârstnice (M.O. nr. 763/21.10.2014)
l H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului (M.O. nr. 763 din 21.10.2014)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nr. 1914/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014
(M.O. nr. 763 din 21.10.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu
durata de 3 ani din 29.08.2014 (M.O. nr. 764 din 21.10.2014)
l Ministerul Apărării Naţionale - Instrucţiunile privind
organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare din
13.10.2014 (M.O. nr. 770 din 23.10.2014)
l Legea nr. 142/2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace
(M.O. nr. 771 din 23.10.2014)
l Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la
veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea
asistenţei medicale în centrele de permanenţă (M.O. nr. 771
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din 23.10.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Normele privind aplicarea la nivel
naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul
transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
din 07.10.2014 (M.O. nr. 771 din 23.10.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în
învăţământ din 20.10.2014 (M.O. nr. 772 din 23.10.2014)
l Legea nr. 143/2014 pentru modificarea O.G. nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
(M.O. nr. 777 din 24.10.2014)
l Legea nr. 150/2014 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la
acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor
celui decedat (M.O. nr. 778 din 27.10.2014)
l H.G. nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr.537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de
restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa
dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor
diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru
motor (M.O. nr. 779 din 27.10.2014)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Reglementarea tehnic ă "Normativ privind evaluarea
stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP
136/1-2014" din 25.08.2014 (M.O. nr. 781bis/27.10.2014)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.
1866/2014 privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 (M.O. nr. 781 din 27.10.2014)
l Ordinul Ministerului Culturii nr. 2656/2014 privind clasarea
în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa
valorică B, a imobilului "Spitalul Orăşenesc Buziaş" din
Buziaş, str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş (M.O. nr. 781 din
27.10.2014)

l Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind
schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul
final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de
echilibrare a energiei electrice (M.O. nr. 781 din 27.10.2014)
l Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei - Procedura privind schimbarea furnizorului de
energie electrică de către clientul final din 22.10.2014 (M.O.
nr. 781 din 27.10.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1234/656/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodolo-gice de
aplicare în anul 2014 a H.G. nr. 400/2014 pt. aprobarea
pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2014-2015 (M.O. nr. 782 din 28.10.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1588/2014 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea
analizelor şi examenelor de laborator, în vederea depistării şi
identificării organismelor dăunătoare plantelor şi produselor
vegetale (M.O. nr. 782 din 28.10.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4464/2014
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din
învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar
2014-2015 (M.O. nr. 784 din 28.10.2014)
l Ministerul Finanţelor Publice - Procedura de plată a
sumelor determinate conform deciziilor de aprobare a
cererilor de restituire a accizei, emise în baza H.G. nr.
537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de
restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa
dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor
diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru
motor din 27.10.2014 (M.O. nr. 784 din 28.10.2014)

Parlamentul European "sprijină în principiu recunoaşterea statului palestinian şi
soluţia bazată pe două state şi consideră că
acestea ar trebui însoţite de dezvoltarea tratativelor de pace care ar trebui să avanseze",
se arată într-o rezoluţie votată recent.

Democraţii şi republicanii din Senatul SUA au ajuns la
un acord pe un proiect de lege a bugetului care prevede
cheltuieli de 1100 miliarde dolari, şi va finanţa guvernul până în luna septembrie 2015. Cheltuielile militare reprezintă
peste jumătate din bugetul numit 'discreţionar' (în afară de
cheltuielile sociale în sens larg) ale statului federal.

Negociatorii pe probleme climatice din peste 190 de ţări au ajuns
la un compromis în Lima, care stabileşte premizele pentru un pact
global la Paris, anul viitor, dar a respins o revizuire riguroasă a limitelor
de emisii de gaze cu efect de seră. Sam Smith, şeful pe politici climatice
pentru WWF, a spus despre conţinutul acordului: "Textul a mers de la
slab la mai slab la şi mai slab iar acum este chiar foarte slab."

Planul de lucru al Comisiei Europene pentru
locuri de munc@, cre}tere economic@ }i investi]ii
Comisia Europeană şi-a adoptat programul de lucru
pentru 2015. Acesta defineşte acţiunile pe care Comisia
intenţionează să le adopte în următoarele 12 luni pentru a
produce o schimbare reală în ceea ce priveşte ocuparea
forţei de muncă, creşterea economică şi investiţiile şi pentru
a genera beneficii concrete pentru cetăţeni. Programul este
o agendă pentru schimbare.
Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 stabileşte 23
de noi iniţiative propuse de Comisia Juncker în urma
orientărilor politice prezentate Parlamentului European şi 80
de propuneri existente pe care Comisia intenţionează să le
retragă sau să le modifice din motive politice sau tehnice.
Programul de lucru prezintă acţiunile specifice pentru care
Comisia va obţine rezultate în 2015. În plus, în multe
domenii, Comisia va continua totodată să depună toate
eforturile pentru a se asigura că politicile şi reglementările
existente sunt adecvate scopului, dau rezultate concrete pe
teren şi sunt puse în aplicare în mod corespunzător.
23 de noi iniţiative pentru a aduce o schimbare
pozitivă
Programul adoptat prezintă 23 de iniţiative pe care
Comisia se angajează la nivel politic să le realizeze în 2015.
Această listă de priorităţi, etalată de-a lungul a 12 luni, se
concentrează asupra obiectivelor majore, cum ar fi crearea
de locuri de muncă, creştere economică şi investiţiile,
conform celor zece priorităţi formulate în orientările politice
ale preşedintelui Juncker.
În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015:
l un plan de investiţii pentru Europa: măsurile legislative
care vor fi adoptate în urma planului anunţat luna trecută,
menite să deblocheze investiţii publice şi private în
economia reală în valoare de cel puţin 315 miliarde EUR în
următorii trei ani;
l un ambiţios pachet de măsuri privind piaţa unică digitală:
crearea condiţiilor pentru o economie şi o societate digitale
dinamice prin completarea mediului de reglementare a
telecomunicaţiilor, modernizarea normelor privind drepturile
de autor, simplificarea normelor pentru achiziţiile online şi
digitale efectuate de consumatori, creşterea securităţii
cibernetice şi raţionalizarea digitizării;
l primii paşi către o Uniune Europeană a energiei:
asigurarea securităţii aprovizionării cu energie, o mai mare
integrare a pieţelor energetice naţionale, diminuarea cererii
Europei în materie de energie şi reducerea emisiilor de
dioxid de carbon din mixul energetic;
l o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de
acţiune privind eforturile de combatere a evaziunii şi fraudei
fiscale, care să includă măsuri la nivelul UE menite să
asigure trecerea la un sistem pe baza căruia ţara în care sunt
generate profiturile să fie şi ţara în care se percepe impozitul,
precum şi un schimb automat de informaţii privind deciziile

fiscale şi stabilizarea bazelor fiscale ale societăţilor;
l o agendă europeană privind migraţia: dezvoltarea unei
noi abordări în materie de migraţie legală cu scopul de a
transforma UE într-o destinaţie atrăgătoare pentru
persoanele talentate şi competente, îmbun ătă ţirea
gestionării migraţiei în UE prin intensificarea cooperării cu
ţările terţe, a solidarităţii dintre statele membre şi a
combaterii traficului de persoane;
l o uniune economic ă şi monetar ă aprofundată:
continuarea eforturilor de promovare a stabilităţii economice
şi de atragere a investitorilor în Europa.
Aplicarea discontinuităţii politice
La pregătirea programului de lucru, Comisia a examinat
aproximativ 450 de propuneri pentru care în prezent se
aşteaptă o decizie din partea Parlamentului European şi a
Consiliului şi propune să retragă sau să modifice 80 dintre
acestea. Se propune retragerea unora dintre acte deoarece
acestea nu corespund priorităţilor noii Comisii. Însă în
numeroase cazuri, Comisia îşi reiterează angajamentul
ferm faţă de obiectivele urmărite; cu toate acestea,
propunerile sunt inutile dacă sunt uitate pe o masă de
negocieri sau dacă esenţa lor va fi diluată în cursul
negocierilor astfel încât nu îşi vor mai putea atinge scopul
iniţial. În aceste situaţii, Comisia va propune noi modalităţi,
mai eficiente, de realizare a acestor obiective. Comisia va
aştepta opiniile Parlamentului European şi ale Consiliului cu
privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.
Reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor de
reglementare
Programul de lucru pentru 2015 reflectă angajamentul
consolidat al Comisiei faţă de o mai bună legiferare, pornind
de la programul privind o reglementare adecvată şi
funcţională, care vizează reducerea birocraţiei şi eliminarea
sarcinilor de reglementare, fapt care contribuie la crearea
unui mediu favorabil investiţiilor. Colegiul comisarilor a
identificat o serie de propuneri şi de acte legislative existente
care vor fi revizuite şi modificate pentru ca acestea să funcţioneze mai bine pentru cetăţenii şi întreprinderile din
Europa. Se vor depune, de asemenea, eforturi de simplificare, de exemplu în ceea ce priveşte politica agricolă comună.
Context
Pentru prima dată, Comisia a lucrat în dialog cu
Parlamentul European şi cu statele membre pentru a obţine
sprijinul acestora pentru programul său de lucru înainte de al prezenta. Comisia consideră că propunerile sunt utile doar
dacă acestea sunt adoptate, acceptate şi puse în aplicare în
mod adecvat pe teren, astfel încât sprijinul colegiuitorilor
este absolut necesar.
Parlamentul European va vota o rezoluţie în ianuarie
privind ”noul început” promis de Comisie.
IP/14/2703, 16.12.2014

Preşedintele american Barack Obama a declarat,
miercuri, 17 decembrie, că Statele Unite încheie ceea ce el
a numit o "abordare învechită" faţă de Cuba şi va lua
măsuri pentru normalizarea relaţiilor diplomatice - inclusiv
deschiderea unei ambasade în Havana.
"În cea mai semnificativă schimbare în politica noastră în
mai mult de 50 ani, vom sfârşi o abordare depăşită care de zeci
de ani nu a reuşit să avanseze interesele noastre şi, în schimb,
vom începe să normalizăm relaţiile dintre cele două ţări", a spus
Obama în timpul unei declaraţii de la Casa Albă.
Într-un discurs susţinut în acelaşi timp, liderul cubanez Raul
Castro a confirmat restabilirea relaţiilor diplomatice cu SUA.
Problema embargoului însă, a precizat Castro, nu este încă
rezolvată; rămâne "blocada economică care provoacă atât de
multe daune ţării noastre şi care trebuie să înceteze". Dar, a
subliniat liderul cubanez, decizia lui Obama "merită respectul şi
recunoştinţa poporului nostru".
În ciuda creşterii preocupărilor în urma acordului de
cooperare militară a Rusiei cu Pakistanul, premierul indian
Narendra Modi, a subliniat primatul Moscovei în calcul strategic
al ţării sale, declarând că Rusia a fost şi va rămâne cel mai
important partener militar în domeniul apărării.
Aceasta, a spus el, în ciuda faptului că India are acum mai
multe opţiuni, o trimitere indirectă la creştere legăturile militare
şi de apărare cu SUA. Declaraţiile lui Modi au venit după
întâlnirea oficială cu preşedintele Vladimir Putin.
Pe parcursul vizitei lui Putin, cele două ţări au semnat 20 de
acorduri - şapte interguvernamentale şi 13 comerciale - inclusiv
o viziune strategică pentru cooperarea în domeniul utilizării
paşnice a energiei atomice. Un alt acord semnat este unul de
parteneriat în domeniul petrolului şi gazelor naturale.

Potrivit estimărilor IEA (Agenţia Internaţională
pentru Energie), cererea mondială de petrol va creşte
cu 900.000 de barili pe zi în 2015, până la 93,3 milioane
barili pe zi, cu 230.000 de barili pe zi mai puţin decât estima
IEA în luna noiembrie, şi un avans modest faţă de creşterea
de 700.000 de barili pe zi înregistrată în acest an.
În noiembrie, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol
(OPEC) a decis să menţină plafonul oficial de producţie la
30 de milioane de barili pe zi pentru următoarele şase luni,
ceea ce a determinat o cădere a preţului barilului de ţiţei
Brent până la cea mai scăzută valoare din ultimii patru ani.
De la un maxim de 115,71 dolari atins la mijlocul lunii
iunie, cotaţia ţiţeiului Brent a scăzut cu peste 45%, afectată
de o ofertă abundentă şi o cerere restrânsă de aprecierea
dolarului. În plus, investitorii sunt îngrijoraţi şi de cererea
energetică a primilor doi consumatori mondiali de petrol în
condiţiile în care economia chineză încetineşte iar
economia europeană este ameninţată de stagnare.

l Producţia industrială în Uniunea Europeană (UE 28) a crescut cu 0,8% în octombrie 2014, comparativ cu luna similară din 2013 l Comisia Europeană a primit
din partea Rusiei confirmarea suspendării proiectului “South Stream” l Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene a solicitat Serbiei să-şi armonizeze treptat
politica externă şi politica de securitate energetică cu UE l Premierul Serbiei dezminte că UE ar fi solicitat oficial ca Belgradul să recunoască Kosovo l
Summitul China - ţările din Europa Centrală şi de Est s-a desfăşurat la Belgrad pe 16 şi 17 decembrie l Moldova va putea exporta până la 40 000 de tone de
mere proaspete, 10 000 de tone de struguri proaspeţi de masă şi 10 000 de tone prune proaspete în UE, fără taxe, datorită unei propuneri susţinute de deputaţii
europeni l Guvernul britanic a confirmat că sute de militari britanici se întorc în Irak în noul an pentru a pregăti forţele kurde şi irakiene aflate în luptă cu statul
islamic l Nicaragua începe, în 23 decembrie, construcţia canalului Atlantic-Pacific l Rusia are în vedere construcţia unei staţii spaţiale naţionale, a confirmat
şeful Agenţiei Spaţiale Roscosmos l Războiul civil din Sudanul de Sud se înrăutăţeşte cu "violenţă extremă" şi foamete în creştere, la un an de la începutul
conflictului în care au murit zeci de mii de oameni l Congresul SUA a dat aprobarea finală pentru noi sancţiuni împotriva oficialilor din Venezuela acuzaţi de
încălcarea drepturilor omului de protestatarii anti-guvernamentali în acest an l

Lunar
Mission
One

Oamenii de ştiinţă britanici au prezentat
planurile detaliate pentru o misiune pe
Lună "proiectul lunar cel mai inspirat de la
epoca Apollo", care ar putea avea loc în
următorii zece ani. Misiunea este
gestionată de Lunar Missions Ltd. fiind
susţinută de unele dintre organismele şi
instituţiile cele mai importante în domeniul

ştiinţei, educaţiei şi spaţiului, inclusiv
consilieri tehnici RAL Space (care au fost
implicaţi cel mai recent în dezvoltarea de
instrumente pentru Rosetta Philae Lander).
Lunar Mission One va trimite un modul
robotic fără echipaj uman care va ateriza la
Polul Sud al Lunii - o zonă neexplorată de
misiunile anterioare.

Laboratorul va folosi tehnologie de
ultimă oră pentru a fora la o adâncime de
cel puţin 20 m, de 10 ori mai adânc decât sa întâmplat în misiuni anterioare, şi
potenţial se vor atinge adâncimi de 100 m.
Cele mai profunde probe care au fost
obţinute până acum sunt de la 3 metri sub
suprafaţă, de astronauţii Gene Cernan şi
Harrison Schmitt în timpul misiunii Apollo
17 din 1972. Prin aceasta, se deschide
accesul la stânca lunară datând de până la
4.5 miliarde ani pentru a descoperi
structura geologică a Lunii, relaţia veche cu
planeta noastră şi efectele asteroizilor
care au lovit satelitul natural în decursul
istoriei. În cele din urmă, proiectul va
îmbunătă ţi înţelegerea ştiin ţific ă a
sistemului solar timpuriu, cum s-a format
planeta noastră şi Luna, precum şi
condiţiile care au iniţiat viaţa pe Pământ.
Instrumentele vehiculului robotizat vor
măsura, de asemenea, condiţiile de mediu
locale pe şi deasupra suprafeţei. Vor fi
incluse emisiile de particule şi radiaţiile
electromagnetice de la soare şi din galaxie,
precum şi bombardamentul de
micrometeoriţi şi obiecte mai mari.

Va fi evaluată şi compoziţia stratului de
praf de suprafaţă unde se va căuta, în mod
special, oxigen şi hidrogen, care ar putea fi
transformate în forme de energie. Toate
aceste date care urmează a fi culese vor
îmbunătăţi înţelegerea oamenilor de ştiinţă
implicaţi în proiect legată de posibilitatea
folosirii polului sud lunar ca locaţie pentru o
bază permanentă.
Mai mult, prin măsurarea variaţiei
condiţiilor radiologice, se poate determina
oportunitatea amplas ării un viitor
radiotelescop pe Lună.
Vehicul Lunar Mission One va fi
transportat în spaţiu de o rachetă medie,
cum ar fi Falcon 9 a celor de la SpaceX,
înainte de a începe drumul spre Lună.
Sus ţin ătorii misiunii au lansat o
campanie de strângere de fonduri pe
kickstarter, între altele, invitând oamenii să
cumpere spaţiu pe discuri de memorie
pentru mai puţin de 64 de lire sterline
Planete
fiecare.
Aceste discuri vor acţiona ca nişte
capsule în timp pentru fotografii, clipuri
Planeteîntr-o
pitice
video şi alte fişiere, şi vor fi îngropate
gaură forată în suprafaţa Lunii.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând plită cu inducţie electromagnetică nouă, în cutie, preţ 1000
lei; sobă electrică cu 4 ochiuri, 400
lei; coarne de cerb, 300 lei. Tel.
0255-257476.
Vând porumb boabe în Caransebeş, Reşiţa şi împrejurimi. Preţ
0,55 lei/kg. Tel. 0763-835528.
Vând pluguri, discuri 20, 24, 28,
taleri, prăşitori şi alte utilaje agricole.
Preţuri negociabile. Tel. 0726721708.
Vând ieftin blană neagră cu
căciulă imitaţie astrahan, nr. 46;
palton stofă vişiniu nr. 46, toate noi;
pantofi 36 şi poşetă vernil noi
(Spania), cuvertură croşetată din
macrameu alb cu ghirlande de
trandafiri (nouă). Tel. 0721-155683.
Vând 2 fotolii scoică în stare
foarte bună. Tel. 0721-155683.
Vând joc Play Station 3, 650 lei;
PSP, 3 jocuri, 200 lei; Play Station 2,
150 lei; jocuri originale PS3, PSP,
PS2, Wii, X-box 360, preţ 20 lei
bucata. Tel. 0721-414951.
Vând la Sacu 5 porci 100-130
kg, 8.50 lei/kg neg; iapă cu mânz şi
un armăsar, 10.000 lei. Tel. 0724057136. (RR)
Vând în Caransebeş maşină
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând Samsung Galaxy Yang
Duos cu 2 cartele, Android, gps, wifi, 270 lei; Samsung cu cameră 8
megapixeli, 150 lei; Nokia C2, Nokia
6300, Nokia 6234, iPhone 3, 100 lei
bucata. Tel. 0721-798604.
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 3.7 CP,
lamă de 40, din Germania, 400 lei;
instant pe gaz Vaillant pt. apă caldă,
17 l/min, 300 lei; drujbă pe benzină
Husqvarna 365, lamă de 40, putere
4.6, din Elveţia, sigilată, 400 lei;
telefon mobil Nokia Asha 501 Dual
SIM, sigilat, liber în orice reţea, 350
lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Bocşa circular cu motor
de 2.2, masă reglabilă, 650 lei; 2
tablouri din 1938, 200 lei/buc; răcitor
din cupru pentru cazan de ţuică, 200
lei; rame, stupi, ceară, lăzi, cutii şi
altele pentru apicultură; propolis;
aproximativ un trailer de fân, 300 lei.
Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Reşiţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greutăţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)
Vând la Sacu drujbă Husqvarna
45, 600 lei; mânz de 8 luni, 1500 lei;
ponei armăsar la 4 ani, la variante
pe viţel, porc; porci de 130 kg, 9
lei/kg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Reşiţa porc marele alb
pentru tăiat. Tel. 0724-093929. (RR)
Vând la Gherteniş porc 120 kg, 9
lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)
Vând la Berzovia 100 m cablu
din cupru 5x4, 4.50 lei/m; flex Bosch
aproape nou, 310 lei; hidrofor
aproape nou, 300 lei; purcei vietnamezi înţărcaţi, 400 lei perechea;
scroafe vietnameze gestante, 1350
lei/buc; porci vietnamezi pentru
sacrificare, crescuţi cu furaje bio în
condiţii ecologice, 12 lei/kg în viu.
Tel. 0751-045964. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomandă,
70 lei neg; televizor portabil mic, de
maşină, la 12 şi 220 V, 30 lei. Tel.
0725-744644. (RR)
Vând în Reşi ţa aparat de
măsurat glicemia plus teste, 50 lei;
aparat de fotografiat; fier de călcat;
difuzoare pentru televizoare color;
casete video de 180 min; radiocasetofon; beculeţe pentru pomul
de iarnă, 15 lei; chitară pentru copii,
cu baterii, 30 lei neg; 2 radiouri, 50
lei ambele. Tel. 0737-575779. (RR)
Vând în Lugoj fân. Tel. 0727364839. (RR)
Vând în Lugoj acordeon Hohner
Student 40 ba şi, 3 registre,
impecabil, 700 lei neg. Tel. 0723970540. (RR)
Vând în Caransebeş junincă de
2 ani, recent fătată dar fără viţel,
2300 lei neg. Tel. 0769-594162 (RR)
Vând la Oraviţa porc de 180 kg,
8 lei/kg. Tel. 0764-203011. (RR)
Vând la 20 km de Reşiţa 2 tauri
de 500 kg fiecare, 3000 lei/buc. Tel.
0725-814497. (RR)
Vând în Timiş capre, 280 lei/buc
şi porc, 8.50 lei/kg. Tel. 0742127772. (RR)
Vând la Orşova viţel 7 luni
pentru sacrificare, 10 lei/kg. Tel.
0720-725826. (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 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; candelabre
cu 2-8-12 becuri; chiuvetă inox
dublă nouă şi chiuvetă inox dublă
folosită, cu mască, pentru bucătărie,
la preţ de una; tablou Cina cea de
Taină mărime 50x40; palton nou din
piele întoarsă, culoare bej, 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)
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Vând la Sacu porc de 120-130
kg, 9 lei/kg neg. Tel. 0761-690834.
Vând în Reşiţa schiuri diferite
mărimi şi modele, în perfectă stare,
150 lei. Tel. 0766-665291. (RR)
Vând la Măureni grâu şi porumb,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l. Tel. 0748-406496, 0255-222550.
Vând în Timiş viţea 200 kg, 8
lei/kg şi porc 95 kg, 9 lei/kg. Tel.
0720-932180. (RR)
Vând la Sacu porci 130-150 kg,
8 lei/kg sau neg la faţa locului. Tel.
0723-553641. (RR)
Vând la Vârciorova o masă de 6
sau 12 persoane pentru salon sau
living, cu 6 scaune, 300 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Cumpăr
bicicletă fitness şi laptopuri. Tel.
0725-088890. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă living
Romaniţa, 7 corpuri, masă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
colţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitară bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; preţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)
Vând la Şopotu Vechi un berbec,
600 lei. Tel. 0255-243110, 0766917295. (RR)
Vând în Reşiţa canapea maro în
stare foarte bună, puţin folosită,
cumpărată din magazin, 500 lei; uşă
pliantă, 100 lei; canapea roşie în
stare foarte bun ă, adusă din
Germania, 500 lei; jaluzele verticale
mărimea 2.10 m, 1.74 m şi 84 cm;
tablou pictat în Germania, pictură pe
pânză, din 1980, 90 lei; suport inox
pentru perie şi hârtie igienică, 35 lei;
serviciu din porţelan pt. condimente,
12 piese, 65 lei; încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc; încălţăminte din
piele pt. toamnă şi iarnă; haină din
piele pentru femei; aparate defecte
pt. piese: radio casetofon, prăjitor
pâine, laptop. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând la Jena iapă culoare roşie,
4000 lei neg. Tel. 0734-497124 (RR)
Vând în Timiş 40 de purcei rasa
vietnameză, preţ neg. Tel. 0726000754. (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; 2
uşi din fier pentru o baracă; bară din
alamă cu diametrul 10 cm. Tel.
0726-839207. (RR)
Vând viţel de lapte 7 săptămâni,
rasa br. la preţ de 1200 lei neg. la
faţa locului, bun de crescut, provine
din însămânţări artificiale. Tel. 0764007606.
Vând cojoc de Orăştie pentru
femei, căruţă cu roţi de lemn, ţeavă
plastic instalaţie apă, cuier de porci,
ponevi ţesute la război. Tel. 0255232955, 0355-882631.
Vând 2 radiouri, difuzoare pt. tv
color, casete video, role de magnetofon, 2 monitoare color de 16 inchi.
Tel. 0725-744644, 0737-575779.
Vând beculeţe pentru pomul de
iarnă, aparat foto digital şi tub cinescopic pt. tv color Telefunken de 51
cm.Tel. 0725-744644, 0737-575779
Vând 2 difuzoare marca Grundig
cu diametrul de 20 cm, putere 50 W
plus alte difuzoare diverse. Tel.
0770-515588, 0737-575779.
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lei
4,50
4,48
4,46
4,44
4,42
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
8 decembrie 2014
9 decembrie 2014
10 decembrie 2014
11 decembrie 2014
12 decembrie 2014
13 decembrie 2014
14 decembrie 2014
15 decembrie 2014

Lei noi
139,3079
139,2758
141,6385
140,4883
141,2851
140,3284
138,1178
138,4215

Anunturi
,

Vând tv color Nei cu diagonala
de 51 cm, cu telecomandă, tv mic
portabil de maşină, merge la 220 V
şi la 12 V. Tel. 0725-744644, 0737575779.
Vând tv alb-negru Diamant cu
diagonala de 61 cm şi tv color
Philips cu telecomandă. Tel. 0725744644, 0741-633690.

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj pe strada
Făgăraşului, preţ 200 lei pe lună.
Tel. 0721-414951.
Vând Ford Fiesta 1997 culoare
roşie, motor f. bun, înmatriculat CS
18 VAN, motor 1289 cmc, stare
bună, preţ 900 € neg. Tel. 0724378017, 0729-320685.
Cumpăr în Lugoj maşină Dacia
în stare tehnică de circulaţie,
fabricată după anul 2000. Tel. 0727364839. (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 în Reşiţa Skoda Fabia
Elegance, 150.000 km, 101 CP, 16
valve, benzină, an 2001, 1400 cmc,
recent adusă din Germania, interior
bej, climă, geamurile electrice,
oglinzi electrice, încălzire scaune,
2500 € neg. Tel. 0743-477019. (RR)
Vând la Caransebeş microbuz
Mercedes Sprinter 313 TDI de
persoane, an 2001, 16+1 locuri,
înmatriculat, acte la zi, 3500 € neg.
sau la schimb cu alt autoturism; Aro
10, 4x4, motor de 1.4, an 1990,
înmatriculat, acte la zi, 1000 € neg.
Tel. 0721-252861. (RR)
Vând în Caransebeş un Rover
414 pe benzină, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi şi geamuri
electrice, volan reglabil, acte la zi,
înscris pe persoană fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1100 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând 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 la Bocşa maşină Hyundai
an 1996, 770 €. Tel. 0755-042152.
Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, acte la zi, 300 € neg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Golf 2, 1.6
diesel, plus semiremorcă, acte la zi,
600 € ambele; 2 cauciucuri de spate
pentru U445, 12x4x28, 200 €; 2
cauciucuri de Aro, 650x16, 100 €
ambele; ansamblu de ridicare
mecanic din spate de la tractor,
pentru U445, 100 €. Tel. 0757311013. (RR)
Vând la Comorâşte microbuz
Fiat Ducato de marfă, an 2000,
înmatriculat recent, taxa de poluare
plătită şi nerecuperată, 2800 € neg
sau la schimb cu o camionetă; tractor U650 din 1993, stare impecabilă,
3950 € neg. Tel. 0767-526983. (RR)
Vând la Oraviţa Vw Passat din
1999, recent adus din Germania;
Vw Passat din 2002; Ford Focus din
2002. Tel. 0764-203011. (RR)
Vând la Verendin Mercedes
Vito, închidere centralizată, geamuri
electrice, an 1989, perfectă stare de
funcţionare, 3000 € neg. Tel. 0720592945. (RR)
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 în Timişoara un Matiz din
2004, euro 3, 80.000 km, stare
foarte bună, verificare la zi, 1000 €
neg. Tel. 0747-757470. (RR)
Vând la Vârciorova diferite piese
de Dacia, electromotor, alternator,
tobă, cauciucuri, telescoape, la
diferite preţuri. Tel. 0725-088890.
Vând în Băile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel,
tracţiune faţă, consum 7 %, stare
foarte bună, 5 locuri plus dubă în
spate, este pe talon automobil mixt
şi nu autoutilitară, 1300 €. Tel. 0755170707. (RR)
Vând în Timiş despoitoare de
porumb şi plug vechi pentru cai. Tel.
0768-228976. (RR)
Vând în Reşiţa electromotor şi
anvelope pentru Dacia 1300. Tel.
0769-691017. (RR)
Vând la Secu Dacia Solenza
pentru piese de schimb, 200 €. Tel.
0255-233794, 0765-550582. (RR)
Vând la Oraviţa Dacia 1310, an
1986, stare foarte bună, înscrisă în
România, 600 € neg; motocros de
teren, an 2000, motor 49 cmc, în
stare foarte bună, adusă recent din
străinătate; Ford Escort, an 1996,
motor 1.4 benzină, adusă recent,
stare foarte bună, 450 € neg; redresor auto. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând Dacia pe injecţie, an 2001,
vişinie, 450 €. Tel. 0754-812188. (rr)
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en
procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare:
Teren în suprafaţă de 3270 mp cu depozit combustibil, rampă, platformă
betonată, 7 magazii, ateliere, garaje, birouri, WC înscris în CF 1718 Bocşa, situat
în localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin:
- Preţul de pornire la licitaţie
5.400 EURO
- Pasul de licitaţie
500 EURO
- Taxa participare la licitaţie
500 EURO
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10%
din preţ, în contul S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L. nr. RO25 RZBR 0000 0600
1369 5955 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara. Cauţiunea şi taxa de
participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 29.12.2014 ora 12 la
sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal vinerea, la ora 12 în aceleaşi condiţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro şi zilnic între
orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon, 0256-242823.

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
,

Anunturi
,

Anunturi
,

Piese Mercedes 123 Cobra. Tel.
Vând în localitatea Vinga
Vând sau schimb cu auto diesel
0744-627916.
pământ 5188 mp, 7.50 €/mp neg. anul 2000, 2856 mp grădină în
Ofer spre închiriere garaj, str. Tel. 0732-072150. (RR)
Bocşa II, limitrofă cu intravilanul,
Făgăraşului nr. 25. Tel. 0770Vând în Reşiţa, zona Muncito- intabulată, pretabilă la orice fel de
478743.
resc, casă 3 camere, bucătărie, construcţii. Preţ 1 €/mp negociabil.
bucătărie de vară, beci, anexe, Tel. 0743-738531.
Vând casă în Dognecea, cu 2
42.000 €; în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, camere, bucătărie, anexe, verandă,
Vând 13.000 mp teren (fâneaţă) bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2 grădină cu pomi fructiferi, aproape
în Driglovăţ cu intrare din str. băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1, de lac şi staţia auto. Preţ 16.000 €.
Butovăţ (spre Minda), cu pomi 25.000 € neg. Tel. 0355-415185, Tel. 0764-422757.
Vând urgent casă în Dognecea,
fructiferi, fântână, mic sălaş, preţ 0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând casă în Ezeriş, pe strada cu 2 camere, bucătărie, baie cu
5.000 € neg. Tel. 0724-378017,
principală, are curte şi grădină, vană, hol, canalizare proprie, faian0729-320685.
20
.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr) ţă, gresie, teracotă, uşă metalică,
Vând apartament 4 camere
Vând la Galicea Mare, Dolj, casă fosă septică, grădină 18.000 €. Tel.
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
4
camere,
cu baie, boilere, tot ce 0255-236325.
centrală nouă cupru, preţ 37.000 €
Vând apartament 2 camere, senegociabil. Tel. 0724-378017, 0729- trebuie în ea, curte pavată, grădină,
decomandat,
bucătărie mare cât
mi
1
ha
pentru
grădinărit,
20.000
€
sau
320685.
Vând în Reşiţa, str. G.A. Petcu- la schimb cu apartament în Reşiţa; o cameră, hol, baie, balcon închis cu
lescu, zona Gara de Sud, aparta- apartament la Calafat, compus din 2 termopan, situat în Moroasa la
ment 3 camere decomandat confort camere, confort 1, la etaj 1, 20.000 € Fluturelu, aproape de Centru. Dotat
1 sporit, etaj 3/4, toate utilităţile, sau la schimb cu un apartament 3 şi amenajat, termopane noi,
beci, bloc anvelopat. Ofer spre în- camere în Reşiţa, plus diferenţă. centrală termică nouă în garanţie,
chiriere în Reşiţa, pe I.L. Caragiale, Tel. 0770-558815, 0771-758558 (rr) podele noi, instalaţii sanitare şi
Vând casă în satul Ersig, comu- electrice noi, siguranţe automate
apartament 2 camere, toate
na
Verme
ş, construită în 2000 din etc. Bloc acoperit cu ţiglă. Se vinde
utilităţile. Tel. 0722-688244. (RR)
Vând în Bodo, Timiş, casă veche cărămidă arsă, cu 2 camere, baie în complet mobilat şi utilat la 21.000 €
nelocuibilă, la şosea principală, 2 renovare, multe anexe, garaj, curte sau nemobilat, preţ negociabil. Tel.
fronturi stradale, fântână în curte; mare, grădină, cocini pentru porci 0729-960060.
grădină 2000 şi 3000 mp; preţuri din beton, în pământ, curent trifazic,
neg. Tot în în Bodo, Timiş, casă asfalt până în faţa casei, 18.000 €.
renovată, 3 camere, baie, bucătărie, Tel. 0754-812188. (RR)
Blond grizonat, ochi albaştrii, 57/
Este de vânzare, pentru cei
1500 mp grădină, 20.000 € neg. Tel.
174/86, pedant, auto, apartament,
interesa
ă
ădină
la
perife
şi
gr
ţi,
cas
0723-970540. (RR)
fără obligaţii, doresc să cunosc
Vând apartament 2 camere, rie Reşiţa, în cartierul Cuptoare.
doamnă de vârstă apropiată şi
Preţ
estimativ
22.000
€.
Tel.
0751confort 1, nedecomandat, renovat
cinstită. Tel. 0770-390662.
parţial, etaj 2, zona Luncă, în 436087.
Cetăţean român-american nefuVând
apartament
2
camere,
spatele Facultăţii Eftimie Murgu.
m
ător,
fără obligaţii, doresc relaţie
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721- conf. 3, centrală, termopane, faiancu o doamnă similară fără obligaţii,
ă,
gresie,
podele,
u
ă
metalică,
etaj
ş
ţ
749143, 0744-392317.
nefumătoare, posibil să mă repaVând la Rusova Veche, Caraş- 2/4. 17.300 €. Tel. 0771-533291.
triez. Pot să fac chemare în USA.
Persoană
fizică
cumpăr
aparta
Severin, casă 3 camere, baie şi
Tel. 0766-713881.
bucătărie faianţate plus gresie, ment cu 2 sau 3 camere, ofer preţul
Tânăr drăgu ţ, cu serviciu,
pieţei.
Exclus
parter
sau
ultimul
etaj.
mobilată, dotată cu tot ce trebuie, 2
doresc să cunosc o tânără între 20coridoare în formă de L închise, Tel. 0740-520382.
Vând casă Bocşa sau schimb cu 35 ani fără copii, de la sat sau oraş,
grajduri, hambare, grădină mare cu
pentru prietenie-căsătorie. Rog
pomi fructiferi, are lemne pentru la apartament în Reşiţa, 3 cameră, buseriozitate. Tel. 0725-433684.
cătărie,
baie,
terasă,
gresie,
faian
ă,
ţ
iarnă, ferită de inundaţii, ocupabilă
Bărbat serios, serviciu, doresc
imediat, 13.000 € neg. Tel. 0721- termopane,centrală termică, anexe,
să cunosc o tânără fără copii, maxim
curte,
grădină.
Tel.
0749-319691.
157588, 0731-306659. (RR)
Proprietar vând urgent aparta- 33 ani, pentru prietenie-căsătorie.
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
ment
în bloc de cărămidă, renovat Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Roman, apartament decomandat 2
Eşti o d-nă de aprox. 50 ani
lux,
centrală
proprie, etaj 2, accept
camere, confort 1, bucătărie, baie,
suplă şi îţi doreşti să formăm un
credit
bancar.
Tel
0744-596495.
hol, debara, dotat cu centrală,
Vând apartament 3 camere, cuplu trainic nu ezita în a mă căuta.
geamuri termopane, gresie, faianţă,
conf.
1, schimbat uşi, gresie, faian- Tel. 0724-922203 insistă dacă îţi
podele laminate, uşi schimbate,
ă,
parchet,
centrală termică, bloc doreşti.
ţ
îmbunătăţirile realizate în 2014,
Domn singur, 26 ani, aspect fizic
izolat
termic,
bucătărie mobilată la
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
plăcut, ochi albaştri, şaten, 80 kg,
comandă.
Tel.
0745-932492.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând apartament decomandat, 1,85, doresc să cunosc domnişoaVând în Lupac casă 2 camere,
confort
1, Moroasa 2. Preţ 28.000 € ră/doamnă până în 30 ani, chiar şi
şopru închis, şopru pentru lemne,
cu copil, pentru prietenie/căsătorie.
negociabil.
Tel. 0745-538417.
curte şi grădină mare cu pomi şi viţă
Eu am copil, sunt angajat, stare
ă
în
zona
Luncă,
Vând
garsonier
de vie, fântână în curte şi fântână
bună financiară, singur la părinţi,
prin cădere, anexe, 13.500 € neg. multiple îmbunătăţiri, preţ negociacasă personală, nu duc lipsă de
ă
sau
fără.
Tel.
0766bil,
cu
mobil
Tel. 0764-654307. (RR)
nimic. Tel. 0771-765074.
256692.
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 caÎn PRISMA
În PRISMA
mere, decomandat, gresie, faianţă,
ţi publica
pute
podele laminate, termopane,
puteţi publica anunţuri
centrală, izolaţie interioară, uşile
anunţuri de
schimbate, renovat recent, 30.000 €
comemorări
de aniversări felicitări
neg. Tel. 0756-198913, 0255222550. (RR)
condoleanţe
la preţuri rezonabile
Vând în Reşiţa, Lunca Pomosla
preţuri
rezonabile
tului pe A.I. Cuza la nr. 32,
garsonieră la etaj 1, 6000 € neg. Tel.
0769-691017. (RR)
Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
Vând în Bocşa 1, str. Bocşa
Nouă nr. 7, casă compusă din 3 comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
camere decomandate, bucătărie, convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.
baie cu gresie şi faianţă, holuri,
pivniţă, garaj în curte, apă, gaz,
Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
curte şi grădină, suprafaţă totală anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
644 mp, 20.000 € neg; teren de mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
7130 mp, 2 €/mp neg. Tel. 0771socităţii, instituţiei dvs.
218601, 0748-599721. (RR)

Imobiliare

Matrimoniale

Anunturi
,

Pensionară 65 ani, 1,75/80, situaţie bună, maşină, doresc căsătorie
cu o doamnă de la ţară sau oraş, 6267 ani, să locuim la mine sau la ea
pentru restul vieţii, nu va regreta.
Tel. 0753-100182.
Domn pensionar 69 ani,
locuiesc la bloc în Reşiţa, caut
doamnă să locuiască cu mine,
58/65 ani, nefumătoare. Tel. 0355420190, 0756-334605.
Domn 44 ani, caut relaţie cu o
doamnă pentru prietenie/căsătorie.
Tel. 0720-372179.
Bărbat singur, 54 ani, doresc să
cunosc o femeie pentru a petrece
sărbătorile împreună şi poate mai
mult. Tel. 0742-383969.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Se caută persoană caritabilă
care să doneze unei familii cu 5 copii
fără tată un birou, mobilă, haine. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Confecţionez flori cu ciocolată,
buchete, ghivece cu ciocolată,
unicat, sticle şampanie cu diferite
tematici, pentru diferite ocazii, zile
onomastice, evenimente etc. Tel.
0740-520382.

Instalator profesionist montez
centrale termice, apometre, obiecte
sanitare, coloane apa rece şi caldă,
instala ţii pe cupru şi henco,
calorifere etc. Tel. 0728-813340.
Tractări auto şi transport utilaje.
Tel. 0741-631795.
Transport marfă Reşiţa. Preţuri
mici. Tel. 0741-631795.
Caut urgent oameni cu suflet
bun care deţin spaţiu sau au nevoie
la curte de 2 câini buni de pază. Ofer
şi hrană pentru ei la nevoie. Tel.
0720-728149.
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.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Afum carne şi preparate din
carne cu lemn de calitate. Tel. 0731192497.
Profesor de limba germană, ofer
meditaţii. Tel. 0727-199030.

Firmă de pază din Timişoara angajează agenţi de securitate
în Reşiţa.

Tel. 0256-270248 orele 9-17.
Societatea Curat Rapid
Grup angajează bărba ţi şi
femei pentru între ţinerea
curăţeniei în hale industriale
din Timişoara.
OFERIM CAZARE ÎN VILĂ,
CONDIŢII DE MUNCĂ OPTIME,
SALARII ATRACTIVE.
NE PUTEŢI CONTACTA DE
LUNI PÂNĂ VINERI între orele
10 şi 16.
TEL: 0356.263.631

Prisma s.r.l. angajează

- agent marketing
- secretar redacţie

Condiţii: studii adecvate, absolvent 2014.

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.12.2014
REŞIŢA: inspector/referent resurse umane: 1; muncitor
necalificat în industria confecţiilor: 1;
ANINA: frezor universal: 1;
ORAVIŢA: administrator: 1; asistent personal al persoanei cu
handicap grav: 2; manipulant mărfuri: 1; medic rezident: 2;
merceolog: 1;
BOZOVICI: paznic: 1;
TOTAL JUDEŢ: 11
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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vestibulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.
Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam. Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet faucibus lorem neque pharetra libero. Aenean vulputate nisl at dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed dui. Sed dui odio, euismod id, ullamcorper vel, elementum
sed, lacus. Etiam non purus vel libero varius tristique. Proin a nibh
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