
Cump

ţie astrahan

-
ţuri pe jum

ţa mobil

ţ

ţa canapea
extensibil

ţ
ţate de sufragerie, 40 lei/buc;

scaune de buc

ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c -

ţat,
diferite modele, stare foarte bun

-

-

ţea, 300 lei; central

ţin folosit

ţa cântar cu talere
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)

Vând la Câlnic un t
. rr

ţa o pereche de
ghete m

ţi, 50 lei; pereche noi de
pantofi femei m

ţionare, 30 lei;
aparat foto; 2 globuri pentru bec. Tel.
0725-744644. (RR)

Vând în Re ţa aparat nou de
m

-

ţa congelator cu 7
l ţe, 450 lei neg. Tel. 0765-
002978. (RR)

ăr boiler electric 30 litri.
Tel. 0723-969919.

Vând ieftin blană neagră nouă
nr. 46, imita ăciulă;
palton vi ă;
pantofi vernil ă din piele
(noi); perdea albă (Pa

ătate. Tel. 0721-155683.
Vând în Re ă dormitor,

2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u
ă, oglindă, cuier de perete,

450 lei; combină muzicală, 350 lei;
crati ă din duraluminiu 30 l, 150 lei;
cazan din cupru 80 l, 2300 lei; iepuri
de rasă. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Gătaia porc 140-150 kg,
7.50 lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând în Re
ă, 550 lei; 2 fotolii, 150

lei/buc; măsu ă, 50 lei; scaune
tapi

ătărie cu spătare, 40
lei/buc; mese, 80 lei. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

Vând la Jena o iapă ro

ăldură, omolo
gate, cu tiraj natural

ă,
aproape noi; drujbă semi-profesio
nală pe benzină Stihl, lamă de 40,
din Germania, sigilată în cutie, 400
lei; drujbă profesională pe benzină
Husqvarna 236, lamă de 38, 2 CP,
din Suedia, sigilată, 250 €; drujbă
profesională pe benzină Dolmar-
Sachs, lamă de 40, 1.9 CP, din Ger
mania; drujbă Bosch profesională
fabricată în UK, 2 CP, lamă de 40,
500 lei neg; instante pe gaz

ă
caldă, aproape noi, modele noi, de
la 300 lei; telefon mobil Nokia Asha
501 dual sim, 3 inch, sigilat, liber în
orice re ă termică
electrică 10 kW, stare foarte bună,
pu ă, 1200 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând la Gherteni

ă, 10 lei; tăura

ă

ăura

ărimea 38-39, pentru
bărba

ărimea 39, cu tocuri,
30 lei; televizor alb negru Diamant
220 cu diagonala 61 cm, stare
perfectă de func

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
tastatura si mouse; fier de călcat, 30
lei; en-gros difuzoare pentru televi
zoare color, 30 lei; televizor mic
pentru ma ă defect, se poate
repara, 20 lei; piese pentru
televizoare color; chitară pentru
copii, cu baterii, 30 lei; Kosmodisk,
30 lei; benzi de magnetofon; că

ădi

şi c
şiniu nr. 46; 2 fotolii scoic

şi poşet
şcani) L=3,80

şi l=2,70 cu modele, toate noi. Pre

şi
şi,

noptier

şi

şie de 10
ani, 4000 lei neg. Tel. 0766-523636.

Vând în Reşi

şi tiraj for

şi GPL
Electrolux şi Ariston pentru ap

ş baloturi de
paie, 10 lei; baloturi de fân, 8 lei;
baloturi de lucern ş
250 kg, 8 lei/kg. Tel. 0722-317782.

Vând în Reşi

ş de 2
luni, 1200 lei. Tel. 0755-078696 ( )

Vând în Reşi

şi

şin

şti
audio. Tel. 0737-575779. (RR)

Vând în Reşi
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Evaluarea activităţilor
Prefecturii Caraş-Severin

Grup infracţional
organizat la UCMR

Raportul MCV
pentru România

Scutiri pentru
persoanele cu handicap

Scaun catapultabil unic
pentru avioanele uşoare

Tratament balnear
pentru pensionari

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Închiriez apartament 2 camere
decomandat, nemobi lat ,

buc t rie mare hol, baie, balcon
închis cu termopan, situat în
Moroasa la Fluturelu, aproape de
Centru.

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721-
749143, 0744-392317.

,
semi

Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
par

ă ă

ă, în
spatele Facultă

Tel. 0729-960060.

Vând teren de 2800 mp, pe
drumul Caransebeşului, aproape de
şosea, 10 €/mp neg. Tel. 0755-
078696. (RR)

Vând cas

ţ

ţia auto, 16.000 €. Tel.
0764-422757.

Vând cas
ţial, gr

ţ 13.000 € negociabil. Tel.
0742-396965.

Vând garsonier
ţiri,

sau schimb cu apartament 2 camere
+ diferenţ

ţa,
amenajat deosebit, central

ţa, zona Munci-
toresc, cas

-

ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, 61 mp, buc

ţ

ţirile
realizate în 2014, situat la etajul 2,
25.000 €. Tel. 0747-832171, 0355-
421514. (RR)

ă 4 camere, centrală,
termopane, curte, în Stavila. 50.000
€ neg. Tel. 0747-059557.

Vând urgent casă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, fosă
septică, gresie, faian ă, u ă
metalică, grădină, cablu, telefon,
19.000 €. Tel. 0255-236325.

Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac

ă în Anina, 3 camere,
bucătărie, renovată par ădină
mare. Pre

ă în Luncă,
mobilată sau fără, cu îmbunătă

ă. Tel. 0766-256692.
Vând apartament în Re

ă pe gaz,
climă, balcon, logie, boxă, central,
etaj 2/2, ocupabil imediat. Tel. 0744-
596495.

Vând în Re
ă din cărămidă arsă cu 3

camere, baie, bucătărie, hol,
încălzire centrală, grădină cu pomi
fructiferi

ă compu
să din 3 camere, bucătărie, hol
închis, loc de baie, bucătărie de
vară, anexe, fântână în curte, apă la
stradă, grădină 1250 mp, mobilată
cu ce este necesar, aproape de
gară, renovată în totalitate, se poate
ocupa imediat după întocmirea
actelor, 17.500 € neg. Tel. 0737-
565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Re

ătărie,
baie, hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopane, gresie, faian ă,
podele laminate, u

ătă

ş

şi sta

şi

şi

şi vie, 36.000 € neg. Tel.
0737-274332. (RR)

Vând în Gherteniş cas

şi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

Imobiliare

Vând ma

ţie lanţ,
suspensie nou

ţa 4 cauciucuri de
var

ţa Vw Golf 2 diesel,
200 €; punte pentru semiremorc

-

ţionare;
sem

ţa Vw Passat 1.9
TDI break, an 2005, înmatriculat,
acte la zi, ITP valabil pân

-

ţa autoturism
Mercedes, an 1995, perfect

ţionare, 1300 € neg. Tel.
0756-282768. (RR)

Vând în Re ţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, benzinar,
model sport, 3 u

ţie pe lanţ nou

ţei. Tel. 0748-
669312. (RR)

Cump

ţie, benzin

Vând tractor U650 cu remorc
ţ 2700 €. Tel. Tel. 0736-088029,

0734-511893.
Vând Vw Golf 3, an fabricaţie

1997, motor 1,4 benzin ţ 600 €.
Tel. 0736-088029, 0734-511893.

şin

şi suspensii noi, gri metal. Vând
Polo 1,2 impecabil, distribu

şi

şi

ştea de Timiş
pres

Şoşdea tractor 650 din
1993, în stare de func

şi

şi

şi

şi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 airbaguri, clim

şi, an 1998, înmatriculat în
România, primul proprietar, taxa
nerecuperat

şi mare, 2500 respectiv
2700 lei. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel, motor 1.8,
înmatriculat în România, sau la
schimb pe oi sau vi

şa Dacia Papuc
din 2000-2002, acoperit

şini avariate sau
neînmatriculate, Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Ofer spre închiriere garaj, Micro
4. Tel. 0770-478743.

ă Opel Astra de 1,6
automată. Tel. 0723-969919.

Vând Audi A2 înmatriculat, stare
perfectă, cauciucuri noi, acumulator

ă, consumabile
schimbate recent. Merită văzută.
Tel. 0768-556364, 0745-157348

Vând în Re
ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel

Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1800 € neg. Tel.
0722-828285. (RR)

Vând în Re
ă,

600 lei; 2 cauciucuri 6.5x16, 300 lei
perechea; 2 cauciucuri 12.4x28,
300 lei/buc. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Târgovi
ă de făcut baloturi dreptunghiu

lari, 1500 €. Tel. 0760-908392. (RR)
Vând la

ănătoare de porumb de 650.
Tel. 0746-059947. (RR)

Vând remorcă pentru dublă
osie, 2800 lei. Tel. 0731-284485,
0255-210193. (RR)

Vând în Re

ă în 2016,
folie omologată, închidere centra
lizată, stare perfectă, 5500 €. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând în Re
ă stare

de func

ă,
distribu ă, cauciucuri
de iarnă, încălzire scaune, consum
foarte mic, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, stare foarte
bună, 1900 €. 0729-824413. (RR)

Vând la Măureni Daewoo Lanos
cu 4 u

ă, motor 1.4 benzinar,
consum 5%, 1200 € neg. Tel. 0726-
890348. (RR)

Vând 2 semiremorci pentru
tractor mic

ăr la Boc
ă, motor de

1.6 injec ă, ofer până la
800 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând (pt. Dacia 1310) placă de
presiune nouă, diametru 180 mm 10
lei; disc presiune 10 lei; cric 10 lei.
Tel. 0729-117166.

Cumpăr ma

ă.
Pre

ă. Pre

Auto-Moto-Velo

Vând la Butin pres

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând la Boc

ţionare, 1000 €; motocositoare
Carpatina, în stare foarte bun

ţionare; sem

ă de balotat
românească. Tel. 0723-128805. (rr)

Vând la Doma ăru ă pe
ro

Vând la Cara
ă de

func
ă de

func ănătoare lată de
2.30 m, mecanică, 900 €; abric, 400
€; abric mare cu reglaj pe grosime,
500 €; tractor 650 în stare impeca-
bilă, 6000 €; pră

ă

şnea c

şa autoturism din
2004, neînmatriculat, mai are un
rând de numere roşii, benzinar,
1300 € neg. Tel. 0746-358871. (RR)

şova troliu pentru
tractor 650, în stare perfect

şitoare de porumb,
200 €; mic pentru împr ştiat azot,
200 €. Tel. 0766-31037. (RR)

Vând la Câlnic Dacia 1310, an
1982, în stare bună de func

ăcută, 300 €. Tel. 0755-
078696. (RR)

ţionare,
verificare f

(continuare )în pag. 6(continuare )în pag. 6 (continuare )în pag. 6

Diverse

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut femeie cu experienţ

ţa femeie pentru
menaj. Tel. 0733-732131. (RR)

Se caut

ţa. Tel. 0741-631795.
Transport marfa Re ţa. Tel.

0741-631795.
Solicit colaborare inspector

resurse umane. Tel. 0726-701010.
Solicit colaborare inspector

resurse umane. Tel. 0755-168704.
Familie serioas

ţ
ţinere b

ţe, ne
ocup ţie. Oferim
seriozitate. Tel. 0748-841669.

Persoan -
ţ

ţii la
limba român

ţ 10 lei/ora. Tel.
0748-841669.

Familie serioas

ţinere copiii persoanelor
plecate peste hotare. Oferim
cazare, mas

ţia copiilor, seriozitate

ţii la limba
român

ţ

ţ ţ ţio-
nal ţare firm

ţ
ţii

acesteia. Tel. 0723-846071.
Înfiinţ

ţional, dup ţarea
acestora, pe toat ţio-
n ţ

ţ ţional
ţi,

ţ

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

ă
pentru lango

ătă ă. Ofer salariu
atractiv. Tel. 0743-832446.

Se caută în Re

ă femeie pentru îngrijire
la domiciliu. Tel. 0355-809807. (RR)

Tractări auto

ă, 54-56 ani,
educator- învă ător, luăm în
între ătrâni fără mo

ă dragoste.
Tel. 0748-841669.

Familie serioasă, profesor-
educator, ducem

ădini
ăm de teme, educa

ă serioasă cu experien
ă în îngrijirea bătrânilor, ne ocupăm
de persoane în vârstă la domiciliul
lor. Oferim seriozitate, respect
ăldură. Tel. 0748-841669.

Profesoară, dau medita
ă clasele 1-8

ătesc teme cu copii cl. 1-8. Ofer
seriozitate. Pre

ă, profesor-
educator 54-56 ani, luăm în îngrijire

ă, pregătirea temelor,
educa ă
dragoste. Tel. 0748-841669.

Profesoară de limbă franceză
ă, dau medita
ă ă orice nivel.

Studii ă la Paris. Tel.
0748-841669.

Oferim servicii profesionale de
consultan ă ă opera

ă pentru înfiin ă plasare
for ă de muncă în străinătate,
autorizare ă

ăm firme
ăm, op ă înfiin

ă durata func
ării acesteia, consultan ă juridică

ă opera ă, ori de
câte ori suntem solicita

ă
resurse umane

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi

şi transport utilaje
Reşi

şi

ştenitori
de la sat sau de la oraş. Oferim
îngrijire, respect şi mult

şi aducem copiii
dvs. de la şcoli-gr

şi
c

şi
preg

şi în între

şi mult

şi
român

şi francez
şi experien

şi asisten

şi demararea activit

şi ONG-uri,
asigur

şi
consultan

şi, în plus,
servicii profesionale de consultan

şi administrare
personal. Tel. 0723-846071.



Municipiul Re

O echip

-

Prim

:

-

.

:
-

şi

şi preg şi şi Kikinda” (Activitatea 5.
Schimburi de experien şi exerci

şi s

şi şi Kikinda (Republica Serbia), dar şi reprezentan

şi

şi canalizare în zon

şoar

şura în condi

şare, existente anterior
execut

şi
şi canalizare.

şi

şeurilor
provenite de la echipamente electrice şi electronice (DEEE).

În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
(DEEE) sunt incluse deşeurile provenite de la

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere, congelatoare,
maşini de sp şini de sp
şini de g

şi a fotoliilor, ventilatoare, aparate de aer condi

şini de m

şi alte aparate de
îngrijire corporal ştept

şi de telecomunica

şi tastatur
şi tastatur

şini de scris electrice şi electronice, calculatoare de buzunar şi de
birou, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane f

şi electronice: maşini de g
şini de curs

şeuri provenite de la
echipamente electrice şi electronice pot apela pân

ţa, lider în cadrul priectului „Flood prevention-for
better life quality” (Prevenirea inundaţiilor-pentru o calitate mai bun

ţii), MIS ETC Code 1256, organizeaz
ţ ţiilor de

urgenţ ţa
ţ ţii comune).

Cu aceast ţi la aceast ţiune
ţi punctul de vedere referitor la o strategie comun

ţiei în situaţii de urgenţ
ţi reprezentanţi ai administraţiilor locale partenere

în proiect-Re ţa ţi ai
instituţiilor din domeniul situaţiilor de urgenţ

ţa condus

ţi ai firmei de construcţii care realizeaz
ţelele de ap

ţiuni contravenţionale iar traficul se desf
ţion

ţia se va desf ţii normale.

Totodat ţia constructorului
asupra refacerii a trei rampe de încruci

ţa va monitoriza în continua
re toate locaţiile unde se execut ţelele de ap

ţa în colaborare cu Asociaţia Român

ţionat;
Echipamente de larg consum: aparate de radio, televizoare,

camere video, aparate video, amplificatoare audio;
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de

cur ţat covoare, alte aparate de cur ţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de c

ţite electrice, aparate de tuns p
ţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj

ţii: unit ţi centrale,
minicalculatoare, imprimante, calculatoare personale (inclusiv unitate
central

ţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
Unelte electrice

ă a
vie ă joi, 5 februarie 2015, la ora
12:00, un schimb de experien ă pe tema „Gestionarea situa

ă - management ătire în Re
ă

ă ocazie, vă invităm să participa ă ac ă
vă exprima ă în
domeniul prevenirii/ interven ă.

Au mai fost invita

ă.

ă din cadrul Primăriei Municipiului Re ă de
primarul Mihai Stepanescu a efectuat o deplasare în Poiana Golului
împreună cu reprezentan ă
lucrările la re ă ă. Scopul deplasării a fost
verificarea lucrărilor de refacere, având în vedere că în această zonă
au fost aplicate sanc ă ă cu
dificultate. Men ăm că, în momentul deplasării, se efectuau lucrări
de refacere, iar constructorul a asigurat că, în maximum o săptămână,
circula ă

ă, Primarul Mihai Stepanescu a atras aten

ării acestor lucrări.
Precizăm că Primăria Municipiului Re

ă lucrări la re ă

ăria Municipiului Re ă
pentru Reciclare RoRec organizează sâmbătă, 7 februarie 2015, prima
campanie din acest an de colectare, de la domiciliu, a de

ălat rufe, uscătoare de haine, ma ălat vase, ma
ătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu microunde,

aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice, alte aparate de uz
casnic de mari dimensiuni utilizate pt încălzirea camerelor, a paturilor,
a scaunelor

ă ă
ălcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, ma ăcinat cafea,

filtre de cafea, cu ărul, uscătoare de păr,
periu

ă, ceasuri de ătoare, ceasuri de mână, cântare;
Echipamente informatice ă

ă, mouse, monitor ă), calculatoare portabile (inclusiv
unitate centrală, mouse, monitor ă), calculatoare mici
portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil-
notebook), calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoare,
ma

ără fir, telefoane celulare,
robo

ăurit;
Jucării: trenuri electrice sau ma ă în miniatură, console

portabile de jocuri video, jocuri video.
Persoanele care doresc să predea de

ă sâmbătă, inclusiv,
între orele 09:00-15:00, următoarele numere de telefon:

0800 444 800 (RoRec) număr apelabil gratuit din orice reţea de
telefonie fixă sau mobilă, sau 0751 302 119;

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 iar pentru maşini de
spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare de haine şi aparate de aer
condiţionat vor fi atribuite 2 cupoane valorice de 10 lei fiecare.

Acestea se acordă numai dacă aparatura este completă şi vor
putea fi utilizate în orice magazin, care foloseşte sistemul bonurilor.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului
Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la
numerele de telefon: 0255/211 692 interior 173, 0255-210 258 sau prin
e-mail, la adresa: mediu@primariaresita.ro.
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Joi, 5 februarie: 8
ora 20.00, „Ascensiunea lui Jupiter“ (3D)

ora 10.00
Vineri, 6

şi 12.00 „SpongeBob:Aventuri pe uscat“
(3D, dublat)

ora 14.00 „Paddington“ (dublat)
ora 16.00 „Hobbitul: B şti“ (3D)
ora 19.00 şi 21.30 „Ascensiunea lui Jupiter“ (3D)

şi 12.00 „SpongeBob:Aventuri pe uscat“
(3D, dublat)

ora 14.00 „Paddington“ (dublat)
ora 16.00 „Hobbitul: B şti“ (3D)
ora 19.00 şi 21.30 „Ascensiunea lui Jupiter“ (3D)

şi 12.00 „SpongeBob:Aventuri pe uscat“
(3D, dublat)

ora 14.00 „Paddington“ (dublat)
ora 16.00 „Hobbitul: B şti“ (3D)
ora 19.00 şi 21.30 „Ascensiunea lui Jupiter“ (3D)

şi r

ătălia celor 5 o

ora 10.00

ătălia celor 5 o

ora 10.00

ătălia celor 5 o

ă
separat (5 lei) ămân la spectator pentru a putea fi
folosi

Sâmbătă, 7

Duminică,

Preţuri bilete:

Filme 2D - 10 lei
Filme 3D - 15 lei

Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în sistem 3D.

februarie:

februarie:

februarie:

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 05.02-08.02.2015

Evaluarea rezultatelor unor activit@]ilor desf@}urate de
Institu]ia Prefectului Jude]ul Cara}-Severin pentru anul 2014

Raportul de evaluare a rezultatelor activit

-

ă
ă

ă cu
obiectivele strategice pe care institu

ăsurarea obiectivelor opera
ă.

Totodată, raportul de evaluare con
ă

ă prin Dispozi

ă ă ă a structurilor
MinisteruluiAfacerilor Interne.

În acest context, se poate aprecia că în anul
analizat, Institu

ăm mai jos câteva dintre
rezultatele ob

ării ării
Constitu

ăr de 162 verificări pe diferite domenii,
cum ar fi fenomene meteorologice, avizarea situa

ă pentru unele
servicii publice deconcentrate, prin intermediul a 7
comisii mixte de control, constituite în temeiul legii, prin
ordin al prefectului, din institu

ărâri de Guvern vizând în special alocări de sume
pentru diferite calamită

ă

ă ă bugetului Municipiului
Re

ă ăturării calamită

ă

ă
ăr

de 26881 acte administrative adoptate/emise de
autorită

ării legalită
ă un număr de 26768 acte

administrative au fost legale ăr de 113 acte
administrative au fost considerate ilegale ( 99 hotărâri
consilii locale ăr
de 99 hotărâri adoptate de consiliile locale

ării au fost revocate un număr
de 46 hotărâri ătre
emiten ărâri, pentru care au fost formulate
ac ărâri adoptate de
consiliile locale ă de primar s-a
declan ă de revocare,

ăr de 12 dosare cuprinzând dispozi
ă de persoanele îndreptă

ă care au fost prezentate la Autoritatea Na ă
pentru Restituirea Proprietă

ăgubirilor
ări lunare cu privire la modul de

implementare a legii men
ă, cu modificările

ările ulterioare au fost emise în perioada
analizată 140 ordine de prefect. De men ă în
perioada analizată s-a încheiat inventarierea terenurilor
în conformitate cu Legea 165/2013 .

Corpul de Control al Prefectului a fost sesizat printr-
un număr de 57 de peti ă

ă
ăvâr ă

ătre
autorită

ări pentru toate cele 57 de peti
ări ale

legisla ătre autorită
ăsuri pentru intrarea în

legalitate, inclusiv sesizarea autorită
ări potrivit

competen

ări privind infrac
ări privind infrac-

ări privind
tulburarea lini

ări de bunuri preluate
abuziv de regimul comunist, iar 2 au constituit scrisori
de mul

ă solu ătre
alte institu

ă la
care s-au prezentat 215 cetă

ătre alte institu ă
solu

ă cum ar fi: acordarea de
ajutoare sociale din fonduri europene

ă
ă, recalcularea pensiilor ,

fondul funciar - aspecte referitoare la aplicarea legilor
fondului funciar, a legilor speciale din acest domeniu

ă ăria
proprie, reclama

ăr de 19 de solicitări de la cetă
ă ărora li s-a oferit un

răspuns în termenele prevăzute de lege.

ă ă ă cu
obiectivele strategice

ă, din analiza cadrului legislativ, a
agendei na

ă va acorda o deosebită
aten ătoarelor activită

ţilor des-
f ţia Prefectului Judeţul Cara

ţ
ţia are obligaţia de

a le îndeplini în conformitate cu prerogativele legale, pe
baza acestor obiective au fost definite

ţionale. M ţionale s-a
efectuat prin cuantificarea indicatorilor de performanţ

ţine
ţii instituţiei, în conformitate cu

structura transmis ţia secretarului de stat
nr. I/1930/2013 privind planificarea, organizarea

ţii de evaluare anual

ţia Prefectului Judeţul Cara

ţinute în anul precedent:
Cu privire la asigurarea aplic

ţiei, a legilor

ţiei
financiare privind execuţia bugetar

ţiile competente în fiecare
domeniu verificat în parte. Au fost elaborate 6 proiecte
de Hot

ţi, preluarea/transferul de
imobile de la autorit ţile centrale spre cele locale, etc.
Urmare a demersuri efectuate au fost distribuite 12
microbuze tip 16+1 destinate transportului elevilor din
12 localit ţi rurale, a fost alocat

ţa suma de 2000 mii lei pentru realizarea unui
sistem de furnizare a energiei termice, s-au alocat
sume de la bugetul de stat pentru amenajare torenţi în
Re ţa, alocarea sumei de 9224 mii lei pentru 38
localit ţi în vederea înl ţilor naturale
produse de inundaţii, alocare fonduri ora ţa
pentru realizarea de reparaţii la Spitalul Marila, etc.

Referitor la obiectivul strategic verificarea legalit ţii
actelor administrative adoptate sau emise de
autorit ţile administraţiei publice locale

ţile administraţiei publice locale, iar în urma
verific ţii actelor administrative sus-
menţionate s-a considerat c

ţii primar). Pentru un num

ţii emise de primar s-a solicitat revocarea
acestora. În urma solicit

ţii.Au fost menţinute de c
ţi 43 hot

ţiuni de anulare. Pentru 10 hot
ţie emis

Cu privire la aplicarea legilor cu caracter repa-
ratoriu, în baza Legii nr. 10/2001 au fost verificate un
num ţiile primarilor

ţia depus ţite, la
care s-au întocmit referatele cu avizul de legalitate,
dup ţional

ţilor, Secretariatul Comisiei
centrale pentru stabilirea desp

ţionate. În baza prevederilor
art.36 din legea nr.18/1991 republicat

ţionat c

ţii venite direct de la cet ţeni sau
de la instituţiile statului locale ţinutul
acestora a fost divers începând cu probleme legate de
aplicarea legilor de retrocedare a propriet ţilor,
abuzurilor s ţile executive de la nivel
local, precum

ţile locale, persoane fizice
ţii,

constatându-se, în unele cazuri nerespect
ţiei de c ţile publice locale, iar acolo

unde a fost cazul, s-au dispus m

ţilor competente
ale statului pentru a dispune cercet

ţelor ce le revin.
ţionare a

petiţiilor, la nivelul instituţiei au fost primite 511 petiţii,
din care: 10 au constituit sesiz ţiuni
contra persoanei, 4 au constituit sesiz
ţiuni contra patrimoniului, 8 au constituit sesiz

ţiuni sau contra-
venţii, o reclamaţie cu caracter penal/contravenţional
împotriva personalului MAI care nu s-a confirmat, 390
au constituit diferite cereri, 96 au fost cereri privind
legile fondului funciar ori retroced

ţumire. Din totalul de petiţii primite, 119 au fost
redirecţionate, pentru competent ţionare, c

ţii ale statului, 269 au fost soluţionate pozitiv
sau parţial pozitiv, 102 negativ

ţ
ţeni, din care 185 au fost

consiliaţi de personalul de relaţii cu publicul
ţi c ţii pentru competent

ţionare.
Aspectele relevate în petiţiile adresate Instituţiei

Prefectului - Judeţul Cara
ţelor susţinute de conducerea instituţiei au vizat,

în general, problematica social

ţiei române ţe din fondul
locativ al unit ţilor administrativ-teritoriale, sprijin în
ocuparea unor locuri de munc

ţe de
teren pentru p

ţii privind activitatea administraţiilor
publice locale, a serviciilor publice deconcentrate

ţiile de interes public, au existat un
num ţeni sau
reprezentanţi ai societ ţii civile c

Instituţia Prefectului Judeţul Cara
ţi în concordanţ
ţionale conferite de

prevederile legale, acestea vor fi îndeplinite cu
profesionalism ţinerea de rezultate
concrete. Totodat

ţionale ţean pe
anul 2015, instituţia noastr

ţie urm ţi:
Eficientizarea activităţii instituţiei prin reaşezarea

funcţiilor în statul de personal în scopul echilibrării
sarcinilor de serviciu, asigurarea încărcăturii
corespunzătoare şi normarea muncii. Acoperirea cu
personal a sectoarelor de activitatea suprasolicitate;

Instituirea unui sistem eficient de management la
toate nivelurile care să asigure o monitorizare
permanentă a funcţiunilor şi funcţionarilor astfel încât
să se elimine deficienţele din activitate;

Reglementarea activităţilor pe baza procedurilor de
lucru operaţionale sau revizuirea celor existente;

Un mai mare accent pe activitatea de conducerea
serviciilor publice deconcentrate pentru îmbunătăţirea
performantelor acestora, materializate mai ales in
îndeplinirea obiectivelor programului de guvernare,
creşterea solicitudinii faţă de beneficiarii serviciilor, o
mai buna operativitate în îndeplinirea atribuţiilor
instituţionale si mai ales în eliminarea birocraţiei;

O cooperare mai buna cu administraţiile publice
locale care să permită respectarea legalităţii la
elaborarea, comunicarea si controlul de legalitate al
actelor administrative;

Implementarea în condiţii optime a Programului
OperaţionalAjutorarea Persoanelor Defavorizate 2015
şi finalizarea în lunile februarie - martie a POAD 2014;

Realizarea demersurilor necesare astfel încât să fie
asigurate la unităţile de învăţământ condiţiile pentru
obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru
anul şcolar 2015 - 2016;

Creşterea eficacităţii activităţii de gestionare a fac
torilor de risc în ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă;

Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi asigurarea
transparenţei decizionale prin cooperarea permanentă
cu reprezentanţii mass-media.

şurate de Institu ş-Severin
pentru anul 2014, a fost structurat în concordan

şi obiectivele
opera

şi alte elemente
importante ale activit

şi
desf şurarea activit

ş-Severin şi-
a dus la îndeplinire sarcinile ce-i revin şi şi-a atins
obiectivele,astfel, red

şi respect
şi a celorlalte acte normative, s-au

efectuat un num

şi

şi

şului Oravi

şi contenciosul
administrativ, în anul 2014, au fost verificate un num

şi un num

şi 14 dispozi
şi 14

dispozi

şi 13 dispozi

şi 1 dispozi
şat procedura prealabil

şi
documenta

şi s-au
transmis la MAI inform

şi complet

şi centrale. Con

şite de autorit
şi nerespectarea legilor de c

şi juridice. Au fost
efectuate verific

Cu privire la activitatea de primire şi solu

ştii publice şi alte infrac

şi 21 au fost clasate
direct în conformitate cu prevederile legale în materie.

Au fost organizate cca 50 de sesiuni de audien

şi 87 au fost
reîndruma

ş-Severin şi cu ocazia
audien

şi potrivit
legisla şti, atribuirea de locuin

şi
a Legii nr. 165/2013, concesionarea de suprafe

şunatul animalelor din gospod

ş.a.
Cu privire la implementarea Legii 544/2001privind

accesul la informa

ş-Severin va
desf şura în anul 2015, activit

şi opera

şi vor fi axate pe ob

şi a interesului public jude

Obiective ăşi priorit ţi pentru anul 2015
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Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin împreună cu
ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii
Organizate Caraş-Severin au destructurat activitatea unui grup
infracţional organizat specializat în infracţiuni de delapidare.

Procurorii au început urmărirea împotriva inculpaţilor Chebuţiu
Adrian, Preda Coriolan Adrian şi Chebuţiu Lăcrimioara sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat
şi delapidare în formă continuată. De asemenea a fost începută
urmărirea penală faţă de S.C. Hydro Engeneering S.A.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au constituit un
grup infracţional organizat în scopul delapidării S.C. UC.M.R. S.A prin
însuşirea în interesul S.C. Hydro Engeneering S.A. (unde singurele
acţionare erau AC MANAGEMENT S.R.L. şi ICE INTERNATIONAL
CONSULTING ENGINEERING ELVETIA, societăţi unde Chebuţiu
Adrian si Chebuţiu Lăcrimioara aveau interese directe) a know-
howului, constând în tehnologii, documente, schiţe, manuale, desene
industriale a căror valoare economică depăşeşte 17 mil. de euro.

În realizarea acestui scop au fost parcurse mai multe etape:
Prima etapă a constat în înfiinţarea S.C. Hydro Engeneering S.A.

Iniţiativa înfiinţării acestei societăţi a aparţinut inculpatului Chebuţiu
Adrian.

Motivul infiintarii SC Hydro Engeneering SA era acela al accesarii
unor finantari de la Uniunea Europeana prin diverse programe in
parteneriat cu Ministerul Economiei si Comertului, dedicate Institutelor
de Cercetare si Proiectare.

S-a propus, votat si aprobat infiintarea SC Hydro Engeneering SA
doar in situatia in care SC UCM Resita SA urma să deţină pachetul
majoritar de acţiuni. În paralel, inculpatul Chebuíu Adrian a emis o
hotărâre necunoscută de membrii consiliului de administratţie prin care
UCM Resita SA, care deţinea know-how-ul în domeniul de cercetare si
dezvoltare, se obliga ca dupa înfiinţarea noii societăţi să transmita
know-how-ul prin punerea la dispozitie de tehnologii, documente,
schite, manuale etc si personal tehnic specializat.

Adoua etapă în realizarea acestui plan a constat în scoaterea totală
a SC UCM REŞIŢA SA din structura acţionariatului de la SC Hydro
Engeenering SA şi rămânerea în structura acestuia doar a societăţilor
în care avea interes inculpatul ChebuţiuAdrian.

Astfel, în data de 28.05.2007, a avut loc o şedinţă a Consiliului de
Administraţie din SC UCMR SA, prezidata de Chebutiu Adrian in
calitate de preşedinte si cu Stefanica Lăcrămioara in calitate de
secretar. Cu acea ocazie a fost aprobată cesionarea actiunilor detinute
la SC Hydro Engineering SA catre Ice International Consulting
Engineering si retragerea SC UCMR SA din actionariat cu renuntarea
la orice pretentie, de orice natură fata de SC Hydro Engineering SA.

Procesul verbal de şedinţă a fost semnat doar de cei doi, fara a fi
semnat de inca un membru al Consiliului de Administraţie, iar pentru a
duce la indeplinire aceste aspecte a fost imputernicit ChebutiuAdrian.

În urma acestei sedinte a fost emisă o hotărâre prin care s-au
cesionat acţiunile deţinute de SC UCM Resita SA la SC Hydro
Engineering SA către Ice International Consulting Engineering si
retragerea SC UCMR SA din acţionariat cu renunţarea la orice
pretenţie, de orice natura fata de SC Hydro Engineering SA.

Ultima etapă a constat în desfăşurarea de către cei trei inculpaţi a
unor acţiuni care demonstrează însuşirea ilegală a know-howului apar-
ţinând SC UCM REŞIŢASAîn favoarea SC Hydro Engineering SA.

Astfel imediat după ce SC UCM REŞIŢA SA a fost retrasă din
structura SC Hydro Engineering SA, respectiv în data de 29.05.2007,
Chebuţiu Adrian în calitate de preşedinte CA şi director general la SC
UCM REŞIŢA SA a încheiat şi semnat un contract cadru de prestări
servicii prin care a angajat SC UCM REŞIŢA SA la plata unor servicii
prestate de SC Hydro Engineering SA în legătură cu know-how-ul
însuşit ilegal. În acest contract era stipulată clauza prin care dreptul de
autor asupra serviciilor care fac obiectul prezentului contract (know -
how) aparţin executantului, respectiv SC Hydro Engineering SA.

Chebuţiu Adrian, deşi era la momentul respectiv preşedinte CA şi
director general la SC UCM REŞIŢA SA a acceptat această clauză
acţionând în detrimentul societăţii pe care o reprezenta. De asemenea,
există suspiciuni că inculpaţii, în acelaşi mod au semnat şi alte
contracte/acte adiţionale.

Se reţine că SC Hydro Engeenering SAa emis facturi şi a încasat în
intervalul 28.05.2007 - 28.11.2013 suma de 47.862.851,68 lei.

De asemenea, după scoaterea SA UCM REŞIŢA SA din
acţionariatul SC Hydro Engineering SA, au fost evaluate un număr de
92 modele industriale, din arhiva Compartimentului de Cercetare,
dintre care doar 7 au fost create după înfiinţarea acestei societăţii,
restul fiind create anterior, precum si mai multe licenţe de calculator si
programe, la valoarea de 30.991.143,30 lei. Aceasta suma a fost
inregistrata in contabilitatea SC Hydro Engeenering SA, la rubrica
imobilizarii necorporale.

Prejudiciul creat SC UCM Resita SA se compune din cele doua
valori insumate, respectiv suma de 47.862.851,68 lei reprezentând
partea de proiectare concepută anterior infiintarii SC Hydro
Engeenering SA, vândută de acestă societate către SC UCMR SA în
derularea mai multor contracte incheiate in intervalul 28.05.2007-
28.11.2013 si suma de 29.824.419,03 lei reprezentind valoarea
modelelor industriale concepute anterior infiintarii SC Hydro
Engeenering SA, înregistrate în ilegal în contabilitatea acesteia, care
se ridica la valoarea totala de 77.687.269,71 lei.

Procurorii au luat măsura preventivă a reţinerii pentru doi inculpaţi
urmând a fi solicitată instanţei arestarea preventivă.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de
Informaţii.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal,
suspec ă de drepturile

ăzute de Codul de procedură penală, precum
ă

ţii ţii beneficiaz ţiile procesuale
prev ţia de
nevinov ţie.

şi inculpa şi garan
şi de prezum

Comunicat DIICOT, 29.01.2015
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Grup infracţional organizat
la UCMR

O lege modifică prevederile din Codul Muncii
referitoare la concediul de odihnă anual, salariatul
temporar

ă. Dintre cele mai importante noi
reglementări amintim faptul că, începând de
duminică, 25 ianuarie 2015, concediul medical, de
maternitate, de risc maternal

ă.
Astfel, Legea nr. 12/2015 pentru modificarea

ări, cea mai importantă
dintre acestea precizând că, la stabilirea duratei
concediului de odihnă anual, se consideră perioade
de activitate prestată (vechime în muncă) cele de

concediu medical (incapacitate temporară de
muncă);

concediu de maternitate;
concediu de risc maternal;
concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.
Atenţie! Noul act normativ stabileşte că durata

efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte
în contractul individual de muncă, cu respectarea
legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile,
eliminându-se precizarea conform căreia aceasta se
acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an
calendaristic. (art. 145, alin. 2)

În cazul în care concediul medical, de
maternitate, de risc maternal sau pentru îngrijirea
copilului bolnav a survenit în timpul efectuării
concediului de odihnă anual, acesta din urmă se
întrerupe.

Salariatul va efectua restul zilelor de concediu de
odihnă după ce au încetat situaţiile de mai sus, iar
când nu este posibil, zilele neefectuate vor fi
reprogramate.

În plus, o nouă prevedere stabileşte că salariatul
are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia
în care incapacitatea temporară de muncă se
menţine pe întreaga perioadă a unui an
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde
concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni,
începând cu anul următor celui în care acesta s-a
aflat în concediu medical.

O altă modificare adusă de Legea nr. 12/2015
vizează zilele de concediu neefectuate. La ora
actuală, efectuarea concediului în anul următor este
permisă numai în cazurile expres prevăzute de
lege/în contractul colectiv de muncă, iar angajatorul
este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul
anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an

calendaristic nu au efectuat integral concediul de
odihnă la care aveau dreptul.

Din 25 ianuarie, art. 146 din Codul Muncii va
stabili că angajatorul este obligat să acorde
concediul de odihnă neefectuat, într-o perioadă de
18 luni începând cu anul următor celui în care s-a
născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Se păstrează prevederile conform cărora
concediul de odihnă se efectuează în fiecare an;
compensarea în bani, în cazul neefectuării

acestuia, este permisă doar la încetarea contractului
individual de muncă.

Tot de la sfârşitul acestei săptămâni intră în
vigoare două noi precizări conform cărora absenţele
nemotivate şi concediile fără plată se scad din
vechimea în muncă, cu excepţia concediilor pentru
formare profesională fără plată, acordate în
condiţiile art. 155 şi 156 din Codul Muncii. Modificări
survin şi referitor la munca temporară, noul act
normativ stabilind că salariul primit de salariatul
temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior
celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care
prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a
salariatului temporar.

În măsura în care utilizatorul nu are angajat un
astfel de salariat, salariul primit de salariatul
temporar va fi stabilit luându-se în considerare
salariul unei persoane angajate cu CIM şi care
prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel
cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă
aplicabil la nivelul utilizatorului.

O ultimă completare adusă de Legea nr. 12/2015
se referă cazurile în care încetează de drept
contractul individual de muncă. Astfel, această
măsura se aplică, printre altele, „la data îndeplinirii
cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a
stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la
data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei
de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate
parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de
vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;
la data comunicării deciziei medicale asupra
capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I
sau II;”. (art. 56, alin. 1, lit. c)

Concret, este introdusă situaţia comunicării
deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în
cazul invalidităţii de gradul I sau II şi se completează
situaţia comunicării deciziei de pensie în cazul
pensiei de invaliditate cu gradul III.

şi încetarea de drept a contractului
individual de munc

şi cel pentru îngrijirea
copilului bolnav constituie vechime în munc

şi
completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii)
introduce noi reglement

:

:

�

�

�

�

�

�

Nerespectarea aceste dispozi

-
-
-
-
-
-

ţii, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, se penalizeaz

ţia ca, pe durata transportului cu autovehiculul,
ţ ţi în dispozitive de fixare în scaune pentru

copii. Mai mult, acestora le-a fost interzis s

ţei de urgenţ
ţia pe drumurile publice. Actul normativ completeaz ţilor

introduse în Codul Rutier în toamna anului trecut.
Începând cu data de 6 februarie 2015, copiii cu o în ţime de pân ţi în

autovehicule echipate cu sisteme de siguranţ ţi sau prin

ţiunea c ţ

ţime de peste 135 cm, ace ţi
ţ ţei.

Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii se înţelege un ansamblu de componente capabil s
ţia ţie de chingi ori elemente flexibile cu o

cataram

ă
cu trei puncte!

Guvernul a emis un act normativ care actualizează Regulamentul pentru aplicarea Codului Rutier, după
ce, în septembrie 2014, a fost introdusă obliga ă se
asigure că minorii poartă centură de siguran ă sau sunt transporta

ă transporte copii mai mici de 3 ani în ma
ător.

În acest context, în Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 11/2015 pentru
modificarea ă a Guvernului nr. 195/2002
privind circula ă Regulamentul în baza noută

ăl ă la 135 cm pot fi transporta
ă, doar dacă sunt fixa

ă măsură nu se aplică în cazul autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau
taxiurilor, cu men ă nu va fi ocupat scaunul din fa ă. În plus, este obligatorie supravegherea copilului
de până la 3 ani de către o altă persoană.

În ceea ce îi prive ăl
ă, reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a fe

ă fixeze
un copil în pozi

ă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere

şoferii s

şini neechipate
corespunz

şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonan

şi cu ajutorul unui dispozitiv de
fixare în scaun pentru copii.

Aceast

şte pe copiii cu o în ştia pot fi transporta şi cu utilizarea
centurii de siguran

şezut sau culcat, care poate cuprinde o combina
şi, în unele cazuri

un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori
un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă

cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi:
scaun de siguranţă pentru copii,
pernă de înălţare (care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi),
portbebe-coşuleţ pentru sugari,
scaun pentru sugari,
chingă de ghidare,
centură şi sisteme de centuri pentru copii.

Dispozitivul de fixare în scaun trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor.
Trebuie reţinut şi faptul că dispozitivul se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în

conformitate cu instrucţiunile de montare. Pe locul din faţă pot fi instalate astfel de dispozitive de siguranţă
doar în cazul în care nu există sau este dezactivat airbag-ul.

Nu este obligatoria utilizarea unui dispozitiv de fixare în scaun sau a centurii de siguranţă în cazul copiilor
care suferă de o afecţiune ce contraindică purtarea acestora. În aceste situaţii

este necesară emiterea un certificat medical de scutire pe motiv medical grav, în care să fie menţionată
afecţiunea care contraindică purtarea sistemelor de siguranţă;

şoferul trebuie să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia este menţionată durata de
valabilitate a acestuia;

transportul se realizează pe locurile din spate ale maşinii, iar în cazul copiilor de până la 3 ani este
necesară supravegherea de către o altă persoană.

:
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Modific@ri ale Codului Muncii.
Concediile care vor constitui vechime în munc@

Noi reguli privind transportul copiilor în ma}ini
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O nou Peste 5 mii de dosare penale sunt în lucru la Direc
Medicii de familie

P Congresul
extraordinar al Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania (PPMT) l-a ales pe Szilagyi Zsolt în fruntea forma UDRM î
Produc

Guvernului German a suspendat noul salariu minim pentru operatorii rutieri în tranzit, introdus de la 1 ianuarie. Noua lege stabilea un salariu minim de 8,5
euro pe or

ă sesiune ordinară a Parlamentului a început luni, 2 februarie ăAnticorup ătre 86
de procurori – a declarat, la bilan ă

ă
ărin ă ământ cererile tip de înscriere în învă ământul primar între 16 februarie - 6 martie

ă de energie electrică a României a totalizat anul trecut 64.752 GWh, fiind mai mare cu 10,55% fa ă de cea din 2013, în timp ce consumul s-a ridicat la
57.627 GWh

ă inclusiv pentru ăini care transportau persoane sau mărfuri pe re ă din Germania

şi cei din ambulatoriu de specialitate
din zonele defavorizate ar putea primi sporuri cuprinse între 100% şi 200%, potrivit unui proiect care va fi pus în dezbatere public şi care ar putea intra în vigoare la 1
aprilie

şi va alege preşedintele în luna aprilie

şoferii profesionişti str

ţia Naţional ţie, repartizate c
ţul activit ţii Poliţiei Române, procurorul general al DNA, Laura Codruţa Kövesi

ţii vor putea completa online sau la unitatea de înv ţ ţ
ţiunii

ţia brut ţ

ţeaua rutier

4

Bugetul general consolidat a încheiat anul
2014 cu un deficit de 1,85% din PIB, sub ţinta de
2,2%, în condiţiile realiz

ţiei
bugetare publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

ării unor venituri de 213,9
miliarde lei (31,7% din PIB) ării unor cheltuieli
de 226,4 miliarde lei (33,6% din PIB), potrivit execu

şi efectu

Conducerea Camerei Deputaţilor dore
ţionare a

instituţiei pentru a include

ţie pe teme de politic

şte
s

, dup
şeful Guvernului va avea o

interven

ă modifice regulamentul de func

ă modelul european. În
fiecare lună,

ă internă.

“Ora premierului
şi a miniştrilor”

� Ministerul Educaţiei Naţionale - Regulamentul privind
regimul actelor de studii în sistemul de înv ţ

Circulara B ţionale a României nr. 41 privind
lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur
dedicate anivers

ţionale (M.O. nr. 875 din 02.12.2014)
Colegiul Naţional alAsistenţilor Sociali - Registrul Naţional

al Asistenţilor Sociali din România din 26.09.2014 (M.O. nr.
875bis din 02.12.2014)

Ordinul Ministerului Culturii nr. 2793/2014 pentru modifi-
carea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,
aprobat

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 173/2014 pentru
modificarea MAI

ţinerea permisului de
conducere (M.O. nr. 879 din 03.12.2014)

H.G. nr. 1071/2014 pentru modificarea H. .

ţiilor de înv ţ

ţilor înv ţ ţ
ţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-

2013

Consiliul Europei - Protocolul nr. 15/2013 la Convenţia
pentru ap ţilor
fundamentale din 24.06.2013. (M.O. nr. 886 din 05.12.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1449/798/2014 pentru
modificarea

ţei de urgenţ
ţiile de asigur

ţii
ţionale de Asigur

Guvernul României - Normele de aplicare a O.u. .

H.G. nr. 1088/2014 privind stabilirea cuantumului ajutoru-
lui anual pentru acoperirea unei p ţi din costul chiriei,
energiei electrice

ţilor de r

Ordinul Ministerului Culturii nr. 2815/2014 pentru modifi-
carea

/
H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baz -

ţar
O.u.G. nr. 79/2014 pentru modificarea

ţii nr. 82/1991 (M.O. nr. 902 din 11.12.2014)
Legea nr. 162/2014 pentru modificarea

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5078/2014
privind recrutarea ţia cadrelor didactice pentru
predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin

ţ
H.G. nr. 1073/2014 pentru modificarea

ţei de munc ţile de finanţare -
ţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hot

Ministerul Educaţiei Naţionale - Procedura de selectare,
prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de
Asigurare a Calit ţii în Înv ţ

Consiliul Concurenţei - Regulamentul privind procedura
de constatare ţionare a practicilor de concurenţ

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bon

ă ământ superior
din 24.11.2014 (M.O. nr. 874 din 02.12.2014)

ăncii Na

ării a 130 de ani de la prima lege de construire
a unei catedrale na

ă cu modificări ări prin Legea nr. 328/2006,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii

ă a
unor debite provenite din pensii

G nr. 580/2014
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor

ărilor/programelor de studii universitare
ă ământ superior pentru anul universitar

2014-2015, precum
ă ământului universitar de licen ă

înmatricula

ărarea drepturilor omului ă

ănătă

ă a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile ări sociale de
sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătă

ări de Sănătate nr.
60/32/2006 (M.O. nr. 890 din 08.12.2014)

G nr.
66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi, cu modificările ările
ulterioare din 18.11.2014 (M.O. nr. 891 din 08.12.2014)

ăr

ăzboi ăduvelor de război, precum
ăzboi în afara serviciului ordonat (M.O. nr.

895 din 09.12.2014)

ă mi
nim brut pe ă garantat în plată (M.O. nr. 902 din 11.12.2014)

ă

ă ământul preuniversitar (M.O. nr. 908 din 15.12.2014)

ăsurile pentru stimularea
ocupării for ă, modalită

ărârea
Guvernului nr. 377/2002 (M.O. nr. 908 din 15.12.2014)

ă ă ământul Superior din 11.12.2014
(M.O. nr. 910 din 15.12.2014)

ă
neloială din 24.11.2014 (M.O. nr. 918 din 17.12.2014)

ă
(M.O. nr. 922 din 18.12.2014)
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şi complet
şi cultelor nr.

2.379/2006 (M.O. nr. 877 din 03.12.2014)
şi

Persoanelor Vârstnice - Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plat

şi procedura de efectuare a
restituirilor din 29.10.2014 (M.O. nr. 878 din 03.12.2014)

şi completarea Ordinului nr. 268/2010 privind
procedura de examinare pentru ob

şi al
specializ şi a structurii
institu

şi aprobarea titlurilor conferite
absolven

şi 2013-2014 (M.O. nr. 885 din 05.12.2014)

şi a libert

şi completarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonan

şi indemniza
şi al

preşedintelui Casei Na

şi complet

şi energiei termice pentru nevoi casnice,
cuvenit veteranilor de r şi v şi
accidenta

şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr.
2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
semnalizare a monumentelor istorice (M.O. 897 10.12.2014)

şi completarea
Legii contabilit

şi completarea
Legii farmaciei nr. 266/2008 (M.O. nr. 907 din 15.12.2014)

şi selec
şah" în

înv
şi completarea

Procedurilor privind accesul la m
şi instruc

şi sanc

Legea nr. 164/2014 privind unele m
ţionare a cererilor

formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensaţii cet ţenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar în urma aplic

ţii cet ţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau
r Ţinutul Herţa, ca
urmare a st

Legea nr. 170/2014 privind administrarea creanţelor
bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori
inspectoratelor teritoriale de munc

ăsuri pentru
accelerarea

ă
ării Tratatului dintre

România

ăgubiri sau compensa ă

ămase în Basarabia, Bucovina de Nord
ării de război ării Tratatului de Pace între

România

ă (M.O. nr. 925 din
18.12.2014)

şi finalizarea procesului de solu

şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,
precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
desp

şi
şi a aplic

şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
(M.O. nr. 910 din 15.12.2014)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Prin Hotărârea de Guvern, s-a majorat
ă

ă

ă venit de
natură salarială este de 2,5 ori nivelul pentru institu

cuantumul indemnizaţiei
zilnice de delegare şi detaşare personalului din autorit şi institu

şi din unit
ţile ţiile

publice, precum ţile aflate în subordonarea, coordonarea sau
sub autoritatea acestora, de la 13 lei la 17 lei. Pentru personalul salariat
al unor angajatori privaţi, valoarea diurnei ce nu se consider

ţiile publice.

Începând cu 16 februarie, pensionarii vor
beneficia de sejururi de tratament balnear

Persoanele cu handicap grav sau accentuat
vor fi scutite, începând din acest an, de la
plata impozitului pentru toate categoriile

de venituri realizate

Ministerul Muncii, Familiei, Protec şi
Persoanelor Vârstnice informeaz

şedin

şte c
şi asigura

şi al caselor de
pensii sectoriale (MAI, SRI şi MAPN). Cererile se depun la
casa de pensii din raza de domiciliu a solicitantului.

Durata unui sejur este de 16 zile.
Suma alocat

şi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicat

şi piscicultur
şe de venit.

Legiuitorul stabileşte şi corectarea normelor de venit
pentru perioada 1 ianuarie 2015 - 1 februarie 2015 pentru
aceste persoane.

ţiei Sociale

ţa de
Guvern din data de 28 ianuarie.

Potrivit documentului, în anul 2015 vor fi disponibile
aproximativ 220.000 locuri în staţiunile balneare. „Este vorba
despre 220.000 locuri în staţiunile balneare pentru
pensionarii din sistemul public de pensii, cu 10.000 mai multe
decât anul trecut. Vom continua s

ţi
pensionari de biletele pe care le punem la dispoziţie.” - a
declarat doamna Rovana Plumb, ministrul Muncii.

Actul normativ stabile
ţii din sistemul public de pensii,

în limita locurilor disponibile. Biletele de tratament sunt
acordate în baza criteriilor stabilite, anual, printr-un ordin
comun al Casei Naţionale de Pensii Publice

ţa Guvernului nr.
4/2015 pentru modificarea

ţi
independente ori agricole, din silvicultur

ă că, începând cu data de
16 februarie 2015, pensionarii vor putea beneficia de primele
sejururi de tratament balnear.

Hotărârea de Guvern care reglementează acordarea
biletelor de tratament balnear a fost aprobată în

ă gestionăm în mod eficient
acest program, astfel încât să poată beneficia cât mai mul

ă pot beneficia de tratament
balnear pensionarii

ă anul acesta pentru cele aproximativ
220.000 bilete este de 308.069.000 lei.

Măsura este prevăzută în Ordonan

ă ieri în Monitorul Oficial al
României.

Pe lângă scutirea de la plata impozitului pe salarii,
persoanele cu handicap grav sau accentuat nu vor plăti
impozit nici pentru veniturile provenite din pensii, din activită

ă ă,
altele decât cele impozitate prin tran

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, 29.01.2015
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Reguli noi pentru sistemul de management
al calit@]ii serviciilor medicale

Guvernul a stabilit introducerea unor noi reguli pentru
sistemul de management al calit ţii serviciilor medicale,
modificând în acest sens Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul s ţii.

Printr-o ordonanţ
ţarea Autorit ţii Naţionale de Management al

Calit ţii în S ţionale
de Acreditare a Spitalelor (CONAS), instituţie care va avea
rolul s

ţii
actului medical în toate formele sale.

Noile reglement
ţii servicii-

lor medicale, aplicat în prezent doar pentru spitale, la toate
unit ţile sanitare. Astfel, sistemul sanitar, în ansamblul s

-
ţirii calit ţii actului medical. Toate unit ţile sanitare vor intra
în procesul de evaluare în vederea acredit

ţional
ţii în S

ţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare.
Actul normativ include, de asemenea,

ţilor sanitare, precum
ţionarea Autorit ţii

Naţionale de Management al Calit ţii în S
ţionale de

asigur

ă

ănătă
ă adoptată în 28 Ianuarie, Executivul a

decis înfiin ă
ă ănătate, prin reorganizarea Comisiei Na

ă supravegheze, prin intermediul unor evaluări
sistematice ă

ări creează cadrul juridic necesar pentru
a extinde implementarea managementului calită

ă ău,
va putea fi monitorizat sub aspectul respectării ătă

ă ă
ării. Acreditarea

este procesul prin care se validează faptul că serviciile
medicale oferite de o unitate sanitară sunt conforme cu
standardele adoptate de Autoritatea Na ă de
Management al Calită ănătate, proces în urma căruia
unită

ă
ă

ă ănătate.
Totodată, potrivit actului normativ, cardurile na

ări sociale de sănătate care se distribuie prin
serviciile po

şi prin pârghii juridice, respectarea calit

şi îmbun

şi alte prevederi cu
privire la normele de acreditare a unit
şi referitoare la organizarea şi func

ştale, vor putea fi distribuite şi prin intermediul
altor mijloace (de exemplu, medicii de familie).

Cardul na]ional de asigur@ri sociale
de s@n@tate este opera]ional
începând cu 1 februarie

Cardul naţional de asigur
ţional începând cu 1 februarie 2015

ţi la medicii de familie, în
spitale

ţional de
asigur

ţiile de urgenţ
ţiile actelor normative în

vigoare, f ţional de asigur

ţiei ulterior acestei date
ţional de s

ţii de asigurat in baza unei adeverinţe de
asigurat eliberat

ţ

ţ ţional,
vor depune o declaraţie pe proprie r

ţ ţit ţional, în situaţia în
care acesta a fost distribuit. Aceste persoane vor face
dovada calit ţii de asigurat pe baza adeverinţei de
asigurat, având o valabilitate de trei luni, eliberat

ţ
ţionale de s

ţilor de c

ţ

ări sociale de sănătate
este opera

ătre asigura
ătre furnizorii de

servicii medicale, medicamente sau dispozitive
medicale. Pentru o perioadă de trei luni, respectiv între
1 februarie ănătate va putea fi
utilizat în paralel cu sistemul actual, urmând ca
începând cu 1 mai utilizarea acestui document în
sistemul de asigurări sociale de sănătate să devină
unicul instrument de validare a serviciilor medicale.

Guvernul a aprobat în 28 Ianuarie o Hotărâre care
modifică normele de aplicare privind cardul na

ări sociale de sănătate. Potrivit actului normativ,
serviciile medicale pentru situa ă medico-
chirurgicală se acordă în condi

ără a fi necesar cardul na ări
sociale de sănătate.

Persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani după
1.02.2015 sau dobândesc calitatea de asigurat prin
plata contribu

ă un card na ănătate, vor face
dovada calită

ă de casa de asigurări de sănătate.
Această adeverin ă este valabilă până la data la care
asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de
30 de zile de la data emiterii acestuia.

Persoanele care refuză în mod expres, din motive
religioase sau de con ă primirea cardului na

ăspundere în acest
sens la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate
în eviden ă, înso ă de cardul na

ă
ă la

solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de
sănătate la care este luat în eviden ă. Cardurile
na ănătate nedistribuite ătre
operatorul de servicii po ări de
sănătate urmează a fi distribuite asigura ătre
casele de asigurări de sănătate, fie prin prezentarea
acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la
care este luat în eviden ă asiguratul, fie prin
intermediul medicilor de familie, cu ocazia primei
prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.

şi poate
fi utilizat de c

şi în farmacii, precum şi de c

şi 30 aprilie, cardul de s

şi, ca urmare, nu
li s-a emis înc

ştiin

şi predate de c
ştale la casele de asigur

La 31 ianuarie 2015, rezervele valutare la Banca
Naţional

ţ
ă a României se situau la nivelul de 30.595

milioane euro, fa ă de 32.216 milioane euro la 31
decembrie 2014 - se arată într-un comunicat al BNR.

Evolu ă de modificarea rezervelor
minime în valută constituite de institu

ă

ă de
35.506 milioane euro la 31 decembrie 2014.

ţia a fost determinat
ţiile de credit

ţinut la 103,7 tone. În condiţiile
evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a
situat la 3.718 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur)
la 31 ianuarie 2015 au fost de 34.313 milioane euro, faţ

şi de
rambursarea, în cursul lunii ianuarie, a unei sume de
aproape 1,8 miliarde de euro aferente împrumuturilor de la
Comisia European şi FMI.

Rezerva de aur s-a men
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� �ţionalFiji elimină simbolurile colonialiste din drapelul na

ţiunilor impuse Rusiei din cauza crizei ucrainene ţenii ru
ţie de intrare pe teritoriul comunit ţii S ţional

ţ ţii (TTIP)

ţegovinei, în luna iunie
ţi

din ţar
ţiul public unde fumatul este interzis ţia

MalaysiaAirlines Flight MH370 a fost declarat ţuitorilor a fost oprit

Uniunea European
ergio Mattarella, judec În perioada 2-6

februarie are loc a opta rund Pre
Pre

Papa Francis va vizita Sarajevo, capitala Bosniei O reuniune trilateral
Serviciul de Securitate al Ucrainei a estimat recent c

Ora Ora
Dispari

ă va prelungi până în septembrie efectul sanc ă, va extinde lista cu cetă
ă ător la Curtea Constitu ă, este noul pre

ă de negocierilor dintre UE
ă cu ministrul rus al energiei, Alexander Novak

ă la
nivel de mini ă ă 88 de jurnali

ă de când a început conflictul în est ăr record de 56,4 milioane de turi

ă oficial un "accident" ăutarea supravie ă

şi, totodat şi şi
ucraineni care au interdic şedinte al Italiei

şi SUA privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comer şi Investi şedintele Rusiei, Vladimir Putin,
împreun şi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-au întâlnit cu preşedintele Iranului, Hassan Rouhani şedintele
SUA a prezentat un buget de 4000 miliarde dolari pentru 2016 şi Her

ştri de externe din Rusia, India şi China, s-a desf şurat la Beijing şti ruşi au fost deporta
şul New York a atras în 2014 un num şti, cu 2 milioane mai mult ca anul precedent şul

britanic Bristol, “Capitala verde a Europei în 2015″, a devenit primul oraş din Marea Britanie care va institui zone în spa
şi c

NATO a anunţat c ţi de mici dimensiuni în ţ

ţei create ca reacţie la acţiunile Rusiei din
Ucraina. Mini

ţ ţie, care poate interveni rapid în orice
punct sensibil din Europa.

ă va desfă ă ări din
estul Europei - Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România

ărării din cele 28 de state membre NATO discută astăzi, 5
februarie, despre noua for ă de reac

şura unit şase
şi Bulgaria -

pentru a ajuta la coordonarea for
ştrii ap

Guvernele fac o mare greşeal

şi asigurarea responsabilit

ă atunci când ignoră drepturile omului pentru a
contracara provocările de securitate, afirmă în raportul său anual
mondial. "Încălcarea drepturilor omului a jucat un rol major în proliferarea sau agravarea
multor crize de astăzi", spune director executiv Kenneth Roth, în eseul său introductiv.
"Protejarea drepturilor omului ă

Human Rights Watch

ţii democratice sunt esenţiale
pentru rezolvarea lor".

Rusia ă a Consiliului
Europei (APCE) pentru întreg anul 2015

Guvernul Portugaliei

Pre

Coreea de Nord

şi-a suspendat activitatea la Adunarea Parlamentar

şedintele turc

. Delega ărăsit în 28 ianuarie
reuniunea APCE ă participarea la Adunarea Parlamentară a Consiliului
Europei până la sfâr

ă votul exprimat în cadrul APCE privind retragerea dreptului de vot al delega
ărăsirea Consiliului Europei. În afară de faptul că Rusiei

i-a fost retras dreptul de vot, a fost restrânsă activitatea în unele misiuni de
monitorizare a alegerilor, precum

ă până în luna aprilie a acestui an.
Fostul pre ă amenin

ă în aplicare.

a aprobat o lege care permite urma
ă în urmă cu sute de ani să solicite acordarea cetă

ă dovedească o legătură cu Portugalia care ar putea consta într-o
combina ă de familie sau o dovadă a descenden

ă că peste 800.000 de evrei au fost expulza ă cu
500 de ani.

ă pentru exploatarea uciderii în masă
a armenilor în 1915 ă Turcia nu va recunoa

ă al ă le recunoască ca atare.
Într-un interviu pentru Societatea de stat de televiziune, el a mai spus că, după

evaluarea evenimentelor din 1915 de către istoricii, în cazul în care Turcia trebuie să
plătească un pre ătită să ia măsurile necesare.

a decis să extindă serviciul militar obligatoriu
ărba ă se înroleze la 17 ani pentru o durată de 10

ani.Această cerin ă, potrivit unor surse, nu se va aplica la femei.

ţia Rusiei a p

ţat ţiei ruse, Alexei Pu
ţiei

ruse,

ţarea cu ie

ţi
din ţar ţeniei portugheze. Aplicanţii
vor trebui s

ţie de nume, limba folosit ţei directe.
Se estimeaz ţi din Portugalia în urm

ţii împing Turcia s

ţ, Turcia este preg

ţii din Coreea de Nord sunt obligaţi s
ţ

şi suspend
şitul anului 2015, a anun şeful delega şkov,

dup
şi chiar va lua în calcul p

şi de a participa la misiunile de observare a
alegerilor. Decizia este valabil

şedinte al URSS, Mihail Gorbaciov, nu crede c şirea
Rusiei din Consiliului Europei va fi pus

şilor evreilor expulza

a criticat diaspora armean
şi a declarat c şte evenimentele din 1915

drept "genocid" doar pentru c

şi pentru femei.
B

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a desemnat pe Iurie Leanc
şef al noului guvern.

Desemnarea lui Iurie Leanc şedintele Timofti a avut consult

şi Partidul Democrat (PD).

ă,
premierul în exerci

ă survine după ce pre ări cu
toate frac ă a fost propusă în cadrul
acestor consultări de cele două partide care au constituit recent o coali

ă minoritară Partidul Liberal Democrat (PLDM)

ţiu, drept candidat oficial la funcţia de

ţiunile parlamentare. Candidatura lui Iurie Leanc
ţie parla-

mentar -

Anul 2015 va primi o secundă în plus

Planete

Planete pitice

O companie rus

şi, este compania care a
venit cu un design pentru
scaunul ejector uşor despre care
spune c

şoare de c

şoare din
Germania, şi a trecut prin aproape doi ani de teste
riguroase înainte de a fi pus

şoare au de obicei restric

şi pasagerii avio
anelor mici poart şute în spate, dar ei trebuie
s şi vitez

şi aceste restric
şi propune s şeas

c
şte doar 16 kg şi poate efectua toate aceste

procese, în doar o frac
şte o pr

şut
şte

pentru aeronave de mici dimensiuni, cu unul şi dou

şi 4.000 de metri. Compania cu sediul la
Moscova a fost format şi ofer

şti. Ea a proiectat chiar un Kamov Ka-
50 "Black Shark" rusesc, care vine cu propriul scaun
ejector - o caracteristic

ă speciali
zată în echipament aerospa

ă va salva vie

ă pentru fabricarea de
costume spa

ă este cheia pentru a fa
ce avioanele u ălătorie
mult mai sigure pentru oameni.

Ideea pentru noul dispozitiv a fost anun ă pentru
prima dată în 2013, la o expozi

ă pe pia ă.

Aeronavele u
ă că scaunele catapultabile tradi

ă adesea para
ă se bazeze pe propria lor putere ă de reac

ă, dacă avionul are probleme.
Pentru a depă

ătorii de la NPP Zvezda î ă depă
ă limitările actuale prin crearea unui sistem ejector care

cântăre
ă. Noul sistem

folose ăjină de metal telescopică, operată de un
cilindru pneumatic, pentru a catapulta pilotul suficient de
înalt pentru a evita lovirea de coada avionului atunci când
aerul îl trage înapoi. De asemenea, sistemul vine cu
propria sa para ă de salvare.

Designeri spun că acest tip de scaun se potrive
ă locuri,

care dezvoltă viteze de până la 400 kmh la altitudini

cuprinse între 30
ă în 1952 ă, pe lângă

echipamente spa
ă ruse

ă foarte rară pentru helicoptere.

-
ţial a

inventat un scaun catapultabil
pentru aeronave, despre care se
crede c ţile a sute
de piloţi în viitor.

NPP Zvezda, cel mai bine
cunoscut

ţiale pentru cosmo-
nauţii ru

-

ţat
ţie a aviaţiei u

ţ

ţii stricte de gre-
utate, ceea ce înseamn -
ţionale ar fi prea grele pentru ele. Piloţii -

ţie
pentru a se salva din cabin

ţii, noul design conceput
de cercet -

ţiune de secund

ţiale, scaune catapultabile pentru
avioane de lupt

Scaun catapultabil unic pentru avioanele uşoare

Comisia şi-a publicat în 28 ianuarie analiza
privind m

şi al combaterii corup
şi de

verificare (MCV). Raportul arat

şi indic

şi
de autorit

şi-au men

şterea încrederii românilor în sistemul
judiciar în general şi în urm

şi prin aplicarea unei abord
şte asigurarea

consecven

şte numirile în posturi de conducere.
În acelaşi timp, persist

şi
construite pe baze şi mai sigure. Deşi punerea
în aplicare a codurilor (Codul civil, Codul de
procedur şi Codul de
procedur

şi productiv şi
sistemul judiciar, un an mai târziu, multe
chestiuni legislative r

şi de un
calendar fiabil. Au existat, de asemenea,
cazuri în care Parlamentul a dat dovad

şti
definitive sau deciziile Cur

şte din ce în ce mai clar necesitatea
combaterii corup

şi dialogul constructiv cu Comisia
şi cu numeroase state membre continu

şit

şi în remedierea deficien

şte remedierea deficien

şi convingerea c
ştig

şteapt

şi a monitoriza
recomand

şi de verificare pentru
a evalua angajamentele asumate de România
în domeniul reformei sistemului judiciar şi al
combaterii corup

şi pe informa

ăsurile întreprinse de România în
ultimele douăsprezece luni în domeniul
reformei judiciare

ă progresele
continue înregistrate către îndeplinirea
obiectivelor MCV ă domeniile în care
sunt necesare măsuri suplimentare.

Raportul evaluează progresele recente
realizate de România. Această evaluare
eviden ă o serie de domenii în care s-au
înregistrat progrese în mod constant, fapt care
indică durabilitatea acestora. Ac

ă ă

ă
remarcabilă. Acest lucru s-a reflectat în
cre

ărirea penală a
actelor de corup

ă printr-un nivel
mai ridicat de profesionalism al întregului corp
judiciar în ansamblul său, inclusiv prin
disponibilitatea arătată de membrii acestuia de
a apăra cu mai multă consecven ă indepen
den ări
mai proactive în ceea ce prive

ă un sentiment clar
că progresele realizate trebuie consolidate

ă civilă, Codul penal
ă penală) a demonstrat colaborarea

pragmatică ă dintre guvern

ămân nesolu
ă în continuare o lipsă de consecven ă în

unele hotărâri ale instan
ă o sursă de îngrijorare. Deciziile

adoptate de Parlament de a permite sau nu
organelor de urmărire penală să îi trateze pe
parlamentari ca pe orice al ă ă fie
în continuare lipsite de criterii obiective

ă de
reticen ă în a aplica hotărârile judecătore

ă guvernul
recunoa

ă.

Comisia consideră că procesul de monitori
zare în cadrul MCV, oportunită

ă să
reprezinte un sprijin valoros pentru consolida
rea reformelor în România. Această evaluare
este împărtă ă de cetă

ă un sondaj Eurobarometru Flash
recent publicat, realizat în noiembrie 2014: 79
% dintre cetă ă UE
ar trebui să aibă un rol în combaterea corup

ă
că UE a avut un impact pozitiv în ceea ce
prive

ă
implicarea UE a avut un impact pozitiv asupra
combaterii corup

ă progresele sunt tot
mai solide câ ă din ce în ce mai mult teren,
iar această tendin ă trebuie acum men ă.
Comisia a ă cu interes să continue cola
borarea strânsă cu România pentru a asigura
îndeplinirea obiectivelor MCV

ările incluse în raportul adoptat
astăzi. Următorul raport oficial va fi probabil
prezentat în termen de aproximativ un an.

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un
mecanism de cooperare

ă
prezinte în mod regulat un raport privind pro
gresele înregistrate în aceste domenii. Primul
raport al Comisiei a fost prezentat la 27 iunie
2007. Rapoartele Comisiei sunt completate de
un document de lucru al serviciilor Comisiei în
care se prezintă o analiză detaliată a progre
selor înregistrate cu privire la fiecare dintre
obiectivele de referin ă stabilite în cadrul MCV.

Ultimul raport anual a fost publicat la 22
ianuarie 2014.

Analiza Comisiei se bazează pe o evaluare
a progreselor realizate de autorită

ăspunsurile date
de România la chestionare detaliate pregătite
de Comisie.

ţiei în
cadrul mecanismului de cooperare

ţiaz

ţiunile
întreprinse de principalele instituţii judiciare

ţile cu responsabilit ţi în materie de
integritate în vederea combaterii corupţiei la
nivel înalt ţinut o dinamic

ţie, în special. Menţinerea
acestei tendinţe a fost posibil

ţ -
ţa justiţiei

ţei jurisprudenţei. Acum s-a ivit
ocazia de a testa aceste progrese, în momente
deosebit de sensibile, în special în ceea ce
prive

ţionate.
Exist ţ

ţelor, aspect care
reprezint

ţi cet ţeni par s

ţ
ţii Constituţionale.

De asemenea, cu toate c

ţiei generalizate, amploarea
problemei impune o abordare mai sistematic

-
ţile oferite de

fondurile UE

-

ţenii români, astfel
cum arat

ţenii români sunt de acord c
ţiei

ţelor sistemului
judiciar. În plus, 73 % dintre români consider

ţelor sistemului
judiciar al României, iar 67 % cred c

ţiei.
Consensul cu privire la necesitatea refor-

melor

ţ ţinut
-

ţiei. Comisiei i s-a solicitat s
-

-

ţ

ţile române,
pe informaţiile prezentate de statele membre,
de organizaţii internaţionale, de experţi
independenţi, precum ţii din
diverse alte surse. Comisia a întreprins mai
multe misiuni în România, rapoartele luând, de
asemenea, în considerare r
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Curtea Internaţional ţie absolv ţia, Serbia de genocidă de Justi ă Croa
Curtea Internaţional ţie (CIJ) a respins acuzaţia adus ţia în

procesul intentat Serbiei de genocid pe teritoriul s
ţii, Peter Tomka, a spus c

ţilor sârbe a fost "s ţat croaţii din p ţi ale teritoriului, dar nu
s

ţa a respins, de asemenea, contra-procesul Serbiei, anunţând c
ţiei au avut intenţia de a scoate populaţia sârb

ţia privind prevenirea genocidului.
Aceasta a exclus partea din procesul croat referitoare la crimele de r

ţiei au anunţat c
ţia ţa, decizie ce a fost urmat

ţele croate
ţi. Pân

ţa, în estul Bosniei, 1995) de la înfiinţare, în 1946.
Genocidul este cea mai grav ţional

ă de Justi ă de Croa
ău din 1991 până în 1995.

Pre ă CIJ a fost în acord cu concluziile
tribunalului de la Haga (Tribunalul ONU pentru fosta Iugoslavie), care a declarat că
obiectivul unită ă mute for ăr
ă-i distrugă fizic."

Instan ă, "chiar
dacă s-a dovedit că liderii Croa ă de pe
teritoriul croat, nu există nici o dovadă că scopul a fost distrugerea lor fizică".

Anterior, Tomak a spus că Serbia nu poate fi trasă la răspundere pentru faptele
săvâr ă la care Republica Federală Iugoslavia (SRJ,
RFI) a semnat Conven

ăzboi comise
în Vukovar, 1991.

Atât guvernul Serbiei, cât ă vor respecta verdictul.
În anul 1991, Croa ă

de 4 ani de război între for
ă în prezent, CIJ, care decide în litigiile dintre state, a recunoscut un singur

caz de genocid (Srebeni
ă crimă interna ă, dar

şedintele Cur

şite înainte de 27 aprilie 1992, dat

şi cel al Croa
şi-a autoproclamat independen

şi Belgrad, soldat cu aproximativ 20.000 de
mor

şi cel mai greu de dovedit.
În Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1948, genocid este definită ca act

"comis cu intenţia de a distruge, în totalitate sau în parte, un grup naţional, etnic, rasial
sau religios".



Vând la Zorlen

ă de 2.5 ani, semumuran, 5000
lei. Tel. 0740-578837. (RR)

Vând la Oravi

ă de
cupru groasă de 3 mm, plasă pentru
gard înăl

ă din fier de 16; 2
u ă; bară din
alamă cu diametrul 10 cm. Tel.
0726-839207. (RR)

Cumpăr un generator de curent
de 3.5-5 KW, să fie de firmă. Tel.
0724-320257. (RR)

ă în stare foarte bună. Tel. 0737-
575779, 0725-744644.

Vând monitor color de 16 inchi
Samsung, stare foarte bună. Tel.
0770-515588.

ă u ă, u
ă, în stare foarte bună. Pre

0737-575779, 0725-744644

ă.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.

Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mure

ămpi de
radio. Tel. 0737-575779, 0741-
633690.

ţu Mare porumb,
0.70 lei. Tel. 0255-232849. (RR)

Vând la Cara

ţa materiale de
construcţii, fier beton de 16, corniere
cu latura de 7 cm, ţevi, sârm

ţimea 1 m

Vând pick-up marca Alegno + o
box

Vând dou
ţ ţ 50

lei. Tel.
ţi, 4

ohmi, ambele în stare foarte bun

şova 2 mânji în
vârst

şi grosimea
sârmei 3 mm, bar

şi din fier pentru o barac

şi cu sticl şi cu
clan

ş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru televizoa
re, calculatoare de satelit şi l

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

-

Vând boiler pe curent
ă 1.70, pre

ătătoare Breaza de
Petro ătate,
18 nuatine ăli

ă ora 18.
ă neagră nouă,

nr. 46, cu căciulă imita

ă 160 lei. Tel. 0721-
155683.

Vând 2 u
ăi)

ăcute la
comandă, lăcuite, fără tocuri, 200 lei
toate. Tel. 0721-155683.

ă cu induc
ă nouă, în cutie, din

Germania. Pre

ă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, casetă de fier
(40/25 cm), pălării bărbăte

Vând la Anina cal de 2 ani, semi-
greu, culoare ro

ă, mărime medie la 1.70 m,
500 lei neg. Tel. 0355-803261,
0770-360376. (RR)

şi lemne,
pre

şani, dintre care 30 sunt f
şi 2 berbeci în V şoara.

Tel. 0736-088029, 0734-511893.
şi

farfurioare dantelate. Tel. 0255-
221036 dup

şiniu nr. 46, pre

şi duble cu geamuri,
clan şi 3 geamuri
mari camere duble, f

şti. Tel.
0255-257476.

şu spre rig, castrat,
2400 lei; vi şu cu alb,
1600 lei. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în Reşi

ţ 300 lei; van ţ 200 lei.
Tel. 0255-236074.

Vând 45 oi f

ţie astrahan,
90 lei; palton vi ţ 40
lei; 2 fotolii scoic

ţe (balcoane, b

ţie electro-
magnetic

ţ 1.000 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând sob

ţel de 1 an ro

ţa rochie de
mireas

Vând bibelouri diferite figurine

Vând ieftin blan

Vând plit

Vând în Timi

ţe

ţa u

ţelu Ro

rr

j ţuic
. rr

ţa fân. Tel. 0720-
525379. (RR)

Vând la Lugoj 160 de oi din care
jum

ţa o hot
ţionare, 2 trepte

de turaţie, 45 lei. Tel. 0740-520382.
Vând la Berzovia purcei vietna-

mezi înţ ţi de 6-8-10 s

ţi cu furaje bio în condiţii
ecologice, 10 lei/kg; scroafe
vietnameze la prima f

ţ

ţa, dulap
cu 2 u

ş purcei şi scroafe
gestante. Tel. 0726-000754. (RR)

Vând la Lupac 2 perechi de
cizme din piele nem şti, o pereche
trei sfert num

şi ş

şu vin roşu, 6
lei/l. Tel. Tel. 0355-401982, 0764-
180004. (RR)

Vând generator 4.8 kW, 1000 lei.
Tel. 0731-284485, 0255-210193 ( )

Vând în Roşia Nou
ş, ud. Arad,

şi

şti, 500
lei oaia cu mielul. Tel. 0727-056095.

Vând la Jena iap

şi

ş moar

şa baloturi de
lucern şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

şi
cartofi de mâncare. Tel. 0740-
770047. (RR)

Se ofer şi
şi în stare foarte bun

ăr 42, o pereche până
la genunchi tot 42, pereche de ghete
tip militar număr 44, toate trei la 600
lei neg. Tel. 0255-233634. (RR)

Vând în Re ă nouă de
apartament, 150 lei neg. Tel. 0355-
418089. (RR)

Vând la O

ă, com.
Petri ă de prună 38
grade, 25 lei/l. Tel. 0765-807035 ( )

Vând în Re

ătate sunt mioare sârbe

ă, 4000 lei neg.
Tel. 0734-497124. (RR)

Vând în Re ă în stare
foarte bună de func

ărca ăptămâni,
de la 350 lei perechea; porci
vietnamezi pentru sacrificare,
crescu

ătare, 850
lei/buc. Tel. 0751-045964. (RR)

Vând la Caransebe ă de
făină cu motor trifazic, are ceva
defect la reglaj, 1100 lei. Tel. 0761-
916880. (RR)

Vând la Boc
ă; baloturi de paie;

ăsări;
măcinătură pentru animale; ovăz;
porci de la 80 la 140 kg, 9 lei/kg; vier
marele alb cu landras 240-260 kg, 7
lei/kg neg; scroafă marele alb 130
kg fătată cu 4 purcei (cu landras) de
4 săptămâni, 1800 lei neg; scroafă
gestantă de o lună la 90 kg, 1300 lei
neg. Cumpăr cartofi de sămân ă

ă gratuit, în Re
ă. Tel.

0751-193203. (RR)
Vând la Butin 20 de oi b

ţa boiler electric 80
l, 300 lei. Tel. 0748-406496, 0255-
222550. (RR)

Vând la

ţ

ătrâne,
gestante, 350 lei perechea neg. Tel.
0723-128805. (RR)

Vând în Re

ă roibă de 6 ani
cu căru ă, hamuri, frâie, 3500 lei.
Cumpăr mânz ă, până la 1
an. Tel. 0732-982025. (RR)

şi

Şoşdea 6 oi, 350 lei
bucata. Tel. 0766-541822. (RR)

Vând la Sacu iap

şi mânz
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Diverse
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EUROUSDlei

4,00
3,98
3,96
3,94
3,92
3,90
3,88
3,86
3,84
3,82
3,80

lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio ă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741-
633690.

Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane ă de protec

ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips cu diagonala de 71
cm, cu telecomandă. Vând tv color
Beko stereo, diagonala 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.

ărca ăptămâni,
de la 150 lei; porci vietnamezi pentru
sacrificare, crescu

ătare, 850
lei/buc. Tel. 0751-045964. (RR)

şi caset

şi casc

Vând la Berzovia purcei vietna
mezi în

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

Vând aparat foto digital Ranger;
radio-ceas electronic; palete de mi
xare; încărcător de celular Motorola;
casete video TDK de 180 minute.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.

Vând tv color Beko cu diagonala
, cu telecomandă şi fier de

călcat Mureş cu suport. Tel. 0725-
744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

ţ ţi de 6-8-10 s

ţi cu furaje bio în
condiţii ecologice, 10 lei/kg; scroafe
vietnameze la prima f

-

51 cm

-

Vând în Re ă la 4 luni,
1300 lei; porc pentru tăiat, 7.50
lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând în Boc ă
Canon cu xerox, 200 lei. Tel. 0771-
218601, 0748-599721. (RR)

Vând în Re ă living
Romani ă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
col

ă bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; pre

ăstrău
electric cu diverse unghiuri, 350 lei
neg; frigidere aduse din Germania,
250-300 lei neg; televizoare mici,
120 lei neg; biciclete copii 8-10 ani,
150-200 lei. Tel. 0726-721708. (RR)

Vând la Boc
ă; baloturi de paie;

ăsări;
măcinătură pentru animale; ovăz;
porci de la 80 la 140 kg, 9 lei/kg; vier
marele alb cu landras 240-260 kg, 7
lei/kg neg; scroafă marele alb 130
kg fătată cu 4 purcei (cu landras) de
4 săptămâni, 1800 lei neg; scroafă
gestantă de o lună la 90 kg, 1300 lei
neg.

Cumpăr porumb

ăptămâni, alb cu ro
ătrâne, gestante, 350 lei pe

rechea neg. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând la Cuptoare 2 ma

ălat automate; circular cu 2
motoare la 220 V. Tel. 0255-234927.

Vând în Re
ă

Vând în Re
ărimea 38-39, pt bărba

ărimea 39, cu tocuri, 30 lei;
televizor alb negru Diamant 220 cu
diagonala 61 cm, stare perfectă de
func

şi

şa imprimant

şi

şi

şa baloturi de
lucern şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

Tel. 0740-770047. (RR)
şi triticale în

zona Bocşa. Tel. 0740-770047 (RR)
Vând la Butin 30 de purcei; 3

vi şu; 20
de oi b

şini de
sp

şi

şi

ţa viţic

ţa mobil
ţa, 7 corpuri, mas

ţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitar

ţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)

Vând în Re ţa moto-fer

ţei de 6 s

ţa cântar cu talere
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)

ţa o pereche de
ghete m ţi, 50
lei; pereche noi de pantofi femei
m

ţionare, 40 lei; aparat foto; 2
globuri pentru bec. Tel. 0725-
744644. (RR)

-

.

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

26 164,4222
27 162,8549
28 162,2549
2 61,4006

59,2492
59,2124
59,7679

ianuarie 2015
ianuarie 2015
ianuarie 2015

9 ianuarie 2015 1
30 ianuarie 2015 1
2 februarie 2015 1
3 februarie 2015 1
4 februarie 2015 157,04125 6 7 8 9 12 13 14 29 30 2 3 415 16 19 20 21 22 23 26 27 285 6 7 8 9 12 13 14 29 30 2 3 415 16 19 20 21 22 23 26 27 28

5 Ianuarie - 4 Februarie 20155 Ianuarie - 4 Februarie 2015

Auto-Moto-Velo
Vând la Oravi

Vând în Reşi

ţa Dacia 1310,
stare foarte bun

Vindem cauciucuri noi şi reşapa
te pt maşini, 4x4, off-road, motoci
clete, la preţuri cu cca. 25% mai
ieftine decât la magazin. Transport
gratuit în toată România. Comenzi şi
info pe www.cauciucuridirect.ro sau
la telefon 0318-110788.

ţa Mercedes Clasa
E de 2300, 2500 € neg. Tel. 0756-
282768. (RR)

ă, înscrisă în
România; motocros de teren, motor
49 cmc, în stare foarte bună, acte
Austria; Ford Escort, adusă recent.
Tel. 0726-839207. (RR)

-
. -

Închiriez garaj zona Universalul
Vechi, str.

Vând Vw Polo, înmatriculat,
fabrica

Ştefan cel Mare 24 ap. 1,
100 lei/lun

şi suspensie noi. Tel. 0768-556364,
0745-157348.

Vând în Reşi

şitori,
sem şi
altele; diverse biciclete aduse din
import . Tel. 0726-721708. (RR)

şi
şi, an 1999, capacitate 2500,

au fost scoase numere roşii de 3 ori,
trebuie înscris, 1100 € neg sau
variante. Tel. 0726-671324. (RR)

ă. Tel. 0745-027024.

ă, con
sum mic, gri metal, accept orice test.
Tel. 0745-157348, 0768-556364.

Vând Audi A2, excep

ă, pentru
piese sau poate fi înscris, stare
foarte bună, 700 €; motor de 1.6
turbo-diesel pentru Audi sau Vw
plus cutie, 200 €; diferite piese
pentru Audi 80 1.6 diesel; diverse
utilaje agricole: pluguri la 1250 lei
neg, discuri la 2700 lei neg, pră

ănători, instala

ţie 2002, stare perfect -

ţional,
consum mic, înmatriculat, anvelope

ţa un Audi 80 din
1991, motor de 1.8 benzin

ţii de erbicidat

Vând în Re ţa BMW gri metali-
zat, 4 u

| Februarie 2015 |5 - 11 PRISMA

S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100EURO

Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 200 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul

Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 06.02.2015,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.

În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora
11 în aceleaşi condiţii.

Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă. Informaţii
suplimentare zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului, la telefon
0256-242823 şi pe site-ul www.relicons.ro .

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licita ă cu strigare
următoarele bunuri:

I. Mijloace de transport

1.Autoutilitară Opel BB Furgon Combo B-LKW - an fabrica

ă BCAutotractor MAN 19403 FLT - an fabrica

ă BB Furgon Volkswagen LT28 - an fabrica

ţie 2000

2.Autoutilitar ţie 1999

Bunurile sunt scoase la licitaţie cu preţul diminuat cu un procent de
50% din preţul de evaluare.

1.Autoutilitar ţie 1997

2. Cilindru Compactor HAMM HD 10 - an fabricaţie 2001

Bunurile mobile sunt scoase la licitaţie la preţul de evaluare.

Taxele de participare şi cauţiunea se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie.

400 EURO+TVA

2.600 EURO+TVA

II. Bunuri mobile

1.100 EURO+TVA

5.900 EURO+TVA

S.C. DNAMAC CONSTRUCT
S.R.L. nr. RO33 RZBR 0000 0600 1693 2992 deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere

decomandat, buc t rie mare cât
o camer , hol, baie, balcon închis cu
termopan, situat în Moroasa la
Fluturelu, aproape de Centru. Dotat

ţ
ţ

ţ
ţigl

ţ

, se-
mi

Bloc acoperit cu .

ă ă
ă

ă ă ă

ă

şi amenajat, termopane noi,
central termic nou în garan ie,
podele noi, instala ii sanitare şi
electrice noi, siguran e automate
etc. Se vinde
complet mobilat şi utilat la 21.000 €
sau nemobilat, pre negociabil. Tel.
0729-960060.

Vând teren la Crivaia, 3500 mp,
str

ţie de autobuz
din direcţia Re ţa, pe partea
stâng

ţa
situat pe A.I. Cuza, cu intrare la
strada principal

ţiona din primul moment, dotat
cu toat

ţa, Govândari. Tel. 0722-
828285. (RR)

Cump
ţa sau

împrejurimi: Lugoj, Caransebe

ăbătut de pârâu, împădurit, acces
auto, 2.5 €/mp neg; teren la
Cuptoare, la prima sta

ă, 1500 mp, 1.5 €/mp neg;
teren la Caransebe

ă, curent, linie
telefonică, zona Ardealului, pe A.I.
Cuza, 3 €/mp neg; birou în Re

ă, 36 mp, toate
autentificările de rigoare, poate
func

ă aparatura birot ică
necesară, 20.000 € neg. Tel. 0756-
282768, 0355-806444. (RR)

Ofer spre închiriere o garsonieră
în Re

ăr teren, poate să fie
ă pe el , în Re

ăltini ă nouă cu
etaj, jos are un living mare,
bucătărie, baie, iar sus are 3
dormitoare

şi

ş, între 3600 mp,
drept, dotat cu gaz, ap

şi

şi

şi
cas şi

ş,
Bocşa; ofer maxim 10.000 €. Tel.
0766-281659. (RR)

Vând la P ş cas

şi baie, 1000 mp. Tel.
0355-401982, 0764-180004. (RR)
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

RE

ANINA:
BOC

103

ŞI

ŞA

ŢA:

:

ŢA:

Ţ

ţioner-asamblor articole din textile: 30; expeditor
internaţional: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 34;
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri,

ţie (studii superioare): 1;

ţinere ţii: 5; l
ţinere ţii universale: 3; vânz

ţioner îmbr

confec

asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;

electrician de între

confec

şosele, poduri, baraje:
15; operator la maşini-unelte semiautomate şi automate: 1; organizator
produc şef depozit: 1; stivuitorist: 1;

şi repara ş mecanic
de între şi repara

şofer autocamion/maşin

ăcătu
ător: 2;

ăcare volane în piele: 1; încărcător-
descărcător: 1; lucrător comercial: 3; ă de
mare tonaj: 1; vânzător: 2;

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.02.2015

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

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.

Matrimoniale
B

ţie cu
o doamn -

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân

ărbat 44 ani doresc prietenie/
căsătorie cu o doamnă. Tel. 0720-
372179.

Bărbat 44 ani doresc o rela
ă pentru prietenie/căsă

torie. Tel. 0761-428300.
Bărbat drăgu

ătatea, prezen ă plăcută,
înăl ă în 50 de

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.

Persoan de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. la orice oră.

ă
0751-486304

PRISMA Februarie| 2015 |5 - 11

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate .: , absolvent 2014

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

Ofer spre închiriere garsonieră 2
camere la cămin, etaj 2, zona
căminelor, 2 fete sau so

ă, apartament 2 camere
decomandat, 60 mp, bl. 32, sc. 3,
parter. Tel. 0720-311810.

ă la Muncitoresc, str.
Castanilor nr. 42, 2 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

ţ-soţie. Tel.
0255-236074, 0743-106609.

Vând pe bd. A.I. Cuza, zona
staţie Lunc

Vând cas

ţile. Preţ
10.999 € neg. Tel. 0743-832446.

Vând/schimb apartament 3
camere la casă. 2 camere de 3,5/5,5
m ă de 3,5/4 m, garaj,
dependin

ă în Govândari + diferen ă.
Tel. 0745-027024.

Închiriez garsonieră mobilată.
Pre

ă din cărămidă ro
ă, fântână betonată, 4

focuri gaz metan, acoperi
ă, fa ă la curte 50 metri,

garduri pe funda

şi o camer

şie,
intabulat

ş în 4 ape
din

ţe. Preţ 28.000 € neg. sau
schimb cu apartament 2 camere sau
o camer ţ

ţ 60 €/lunar. Tel. 0728-568448.
Vând cas

ţigl ţad
ţie de beton. Tel.

0255-210511.

Vând la Anina apartament 3
camere, 70 mp, superdotat, cu
magazie de lemne, 9000 € neg. Tel.
0749-025125. (RR)

Vând în Reşi

ş-
Severin, cas

şi
buc

şului, 8000 € neg. Tel.
0767-507923. (RR)

Vând în Caransebeş un aparta
ment cu 2 camere, decomandat,
mobilat sau nu, izolat interior, geam
termopan, gresie, faian

ş

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 came-
re, decomandat, gresie, faian

şile schimbate,
renovat recent, 30.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

Vând în B

şi utilat, parter, 45.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)

Vând cas şeni, în cen-
tru, poati fi folosit şi ca magazin,
150 mp cl şi gr

şi

ştit

ţa, Micro 2, apar-
tament nedecomandat 2 camere, tip
vagon, dotat cu central

ţ

ţate plus gresie,
mobilat

ţa, M.
Eminescu nr. 13A, înscris

-

ţ

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa, central

ă, geamuri
termopane, gresie, faian ă, podele
laminate, izolat termic, situat la
etajul 2/4, 16.700 €. Tel. 0740-
520382. (RR)

Vând la Rusova Veche, Cara
ă la strada principală

compusă din 3 camere, baie
ătărie faian

ă, dotată cu tot ce trebuie,
electrocasnice, 2 coridoare în formă
de L închise de 5 m pe 1.80 m,
alimentarea cu apă pe bază de
hidrofor, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, are lemne
până în toamna viitoare, ocupabilă
imediat, 13.000 € neg. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând casă în Oravi
ă în cartea

funciară, clădire istorică, zona
montană a ora

ă, centrală
termică, etaj 3, u ă metalică, 22.000
€ neg. Tel. 0763-122196. (RR)

ă, po-
dele laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă la Secă
ă

ădirea, curte ădină
640 mp, fântână în curte, 12.000 €
neg. Tel. 0726-140733. (RR)

Închiriez apartament cu 1
cameră în Re ă termică,
etaj 3 din 4, bloc cu apartamente,
zona lini ă. Tel. 0751-193133,
0745-065852.

Vând în Re

Vând garsonieră cu 2 camere,
str. Căminelor, centrală termică,
ferestre termopan, u ă metalică.
Pre

ş
ţ 10.500 € neg . Tel. 0741-

528025.
ociabil

Imobiliare
Ofer spre închiriere garsonier

ţie. Rog
seriozitate. Tel. 0730-969261.

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, f ţiri, etaj 8,
29.000 €. Tel. 0724-477642. (RR)

ă
mobilată, convector, boiler, tv. Chirie
90 €/lună

Vând în Re

ără îmbunătă

şi 100 € garan

şi

Vând apartament în Re

Vând/schimb apartament 3
camere la cas

şi

şi o camer

şie,
intabulat

ş în 4 ape
din

ţa,
amenajat deosebit, central

ţe. Preţ 28.000 € neg. sau
schimb cu apartament 2 camere sau
o camer ţ

ţ 60 €/lunar. Tel. 0728-568448.
Vând cas

ţigl ţad
ţie de beton. Tel.

0255-210511.

ă pe gaz,
climă, balcon, logie, boxă, central,
etaj 2/2, ocupabil imediat. Tel. 0744-
596495.

ă. 2 camere de 3,5/5,5
m ă de 3,5/4 m, garaj,
dependin

ă în Govândari + diferen ă.
Tel. 0745-027024.

Închiriez garsonieră mobilată.
Pre

ă din cărămidă ro
ă, fântână betonată, 4

focuri gaz metan, acoperi
ă, fa ă la curte 50 metri,

garduri pe funda

S.C. AGROEXPORT BUNAFIRU S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie
public

SC AGROEXPORT
BUNAFIRU SRL

ă,
in insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita

ă cu strigare BUNURI IMOBILE

2.

situate în Buzia ă
nr. 200, jude

ă de 4.515 mp
ă, magazie, bazin de înscrise în CF 400302 nr.

cadastral 1341/1/1/2, 1340/2, 1339/1/1/1/1/1/2/1/1/1
Teren intravilan în suprafa ă de 69 mp înscris în extras CF 403047,

nr. cadastral 1341/1/1/2, 1340/2, 1339/1/1/1/1/1/2/1/1/1/2
Pre

ă depună o
cau

ăptămânal, vineri, la ora
10, la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

ş, str. Principal
ş:

Teren intravilan în suprafa şi construc

şoara.

şoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

ţul Timi
ţ ţii - sediu

administrativ, ser

ţ

ţ pornire licitaţie 116.250 EURO
Pas de licitaţie 1.000 EURO
Taxa participare licitaţie 2.000 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 20% din preţ, în contul

nr. RO32 RZBR 0000 0600 1538 2271 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Timi

Licitaţia va avea loc în data de 06.02.2015, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii. Bunurile scoase la vânzare

pot fi vizualizate cu o programare prealabil
ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro

1.

Cau şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licita

ţiunea
ţie.

S.C. G&B ZACHEL S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 360 EURO+TVA

ă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu
strigare a bunurilor proprietatea debitoarei

Autoturism Fiat Ducato 2.8 ITD, fabricat in 2000
Pre

:
�

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 55% din
Preţul stabilit prin evaluare tehnic

Licitaţia va avea loc în data de 06.02.2015, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunul scos la vânzare poate fi vizualizat cu o programare prealabil
ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

ă.

ăptămânal, vineri, la ora 10,
la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

Taxa de participare la licita ă cu o zi înainte de data
când este stabilită

ţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

S.C. B.R. IBRASI S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 270 EURO+TVA

ă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu
strigare

Autoturism Daewoo Cielo Executive TF 19V, fabricat in 2002
Pre

:
�

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 55% din
preţul de evaluare.

Licitaţia va avea loc în data de 06.02.2015, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunul scos la vânzare poate fi vizualizat cu o programare prealabil
ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

Taxa de participare la licitaţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

ăptămânal, vineri, la ora 11,
la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

S.C. BACUCA COM S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţie
1992

Preţ pornire licitaţie 700 RON+TVA
Pas licitaţie 100 RON
Taxa înscriere licitaţie 50 RON

Licitaţia va avea loc în data de 06.02.2015, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii. Bunurile scoase la vânzare

pot fi vizualizate cu o programare prealabil
ţii suplimentare zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului,

la telefon 0256-242823

ă, in insolvency,
en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons
S.P.R.L. scoate la vânzare prin licita ă cu strigare a următorului:

Autoutilitară transport marfă Bb Furgon Fiat Ducato, an fabrica

ăptămânal, vineri, la ora
10 la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

Mijloc de transport
�

�

�

�

Bunul este scos la licitaţie la preţul de evaluare.
Taxa de participare la licitaţie se achit

ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
ă cu o zi înainte de data

când este stabilită şedin

şoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro

ani, fără complica ă locuiască la
mine. Tel. 0728-333317.

Caut bărbat bisexual activ,
frumos, discret, maxim 45 ani din
Re

ărbat 40 ani. Tel. 0723-710230.

ător, antialcool, doresc
să cunosc o doamnă până în 45 de
ani, fără copii, din Re

ţii, s

ţa sau apropiere, eu similar
b

ţa sau
împrejurimi. Tel. 0732-717558.

şi

şi

Domn 44 ani, 1,60/60, elegant,
curat, nefum



După încheierea în 2014 a noului contract de administrare dintre Regia Na ă a
Pădurilor ROMSILVA

ă este momentul să pună „pe liber”
persoanele indezirabilie din Consiliul ării vechiului
consiliu, s-au opus în permanen ă activită ăierilor de
arbori.

Regia Na ă a Pădurilor ROMSILVA
ă acum părerile celor din Consiliul

ă sunt tăierile de arbori care continuă
ă institu ă pe care unii dintre membrii Consiliului

ările trimise Comisiei Europene.
După cum arată componen

ă a Pădurilor ROMSILVA,
probabil că reuniunile Consiliului

ătoare... ă tot s-a mai întâmplat prin aceste locuri.

ţional
ţia Parcului Naţional Semenic - Cheile Cara

ţiei Parcului a considerat c
ţific care, pe perioada funcţion

ţ ţilor ilegale din Parc, în special t

ţional ţia Parcului Naţional Semenic -
Cheile Cara

ţific, dovad
ţii a deranjat poziţia ferm

ţific au avut-o la nivelul factorilor majori de decizie (Ministerul Mediului, Guvern,
Parlament), în forurileAcademiei Române

ţa noului Consiliu ţific, ce include persoane care au
avut sau au strânse relaţii de interese cu Regia Naţional

ţific vor include

şi Administra şului,
conducerea administra

Ştiin

şi Administra
şului nu au considerat importante nici pân

Ştiin şi în prezent în Parc, dar la nivelul
celor dou
Ştiin

şi în inform
Ştiin

Ştiin şi memorabile partide de
vân şi de ce nu chiar în Parc, c

Prezentare

Fundaţia “Timişoara ‘89”,

Federaţiei Organizaţiilor Umanitare (F.O.U.)

Federaţia Suedeză (HSO) pentru
persoane cu handicap

Support
Centre Interntional - SUA, Federaţia Suedeză pentru
persoane cu handicap - Stockholm (HSO) Crucea
Roşie Daneză, Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile Philantrophos

Salvaţi Copiii
Soros Zilele asistenţei sociale în România

European Youth for Mother Earth

Federaţiei Organizaţiilor Umanitare
(F.O.U.

Ghid Social al Banatului

Eforie Sud
campus umanitar

organizaţie de utilitate
publică, conform HG nr. 68 din 27 februarie 2013

sprijinirea materială şi morală a
persoanelor şi grupurilor aflate în situaţie de criză

s-a
constituit la data de 30 decembrie 1989 şi

Fondatorul Fundaţiei
„Timişoara ‚89” este scriitorul Petru Ilieşu.

Obiectivul iniţial al fundaţiei a fost acela de a sprijini
persoanele aflate în criză (orfani, bătrâni sau persoane
cu handicap, familii în situaţie critică din pricina sărăciei,
şomeri şi artişti în impas). Spre a-şi îndeplini misiunea
(îmbunătăţirea calităţii vieţii),

a început prin a colabora cu organizaţii umanitare
din străinătate, colectând şi distribuind îmbrăcăminte,
alimente, aparatură medicală, medicamente, utilaje etc.
la mii de cazuri sociale. De-a lungul timpului s-au
investigat problemele sociale ale celor care au cerut
sprijin, s-au alcătuit documentaţii, statistici, materiale
informative pentru instituţiile sociale româneşti si
organizaţii umanitare din străinătate.

este condusă de un
Consiliul Director şi o echipă administrativă iar pentru
consultanţă apelează la un grup de consilieri, specialişti
în diverse domenii. Membri ai acestor organisme sunt
importante personalităţi ale oraşului, profesori
universitari, scriitori, artişti plastici, jurnalişti, avocaţi,

manageri, membri la rândul lor în asociaţii şi cluburi de
prestigiu cu ar fi

, cluburile Rotary şi Lions etc.
Din anul 1990 şi până în prezent, fundaţia a

contribuit la dotarea unui însemnat număr de spitale
(oferind aparatură medicală, medicamente, alimente,
diferite alte utilităţi); prin intermediul au
fost ajutate case de bătrâni şi orfelinate, centre de
plasament (cu îmbrăcăminte, alimente, dotări, jucării,
lenjerie) precum şi instituţii culturale (cărţi, echipament
tehnic, birotică), şcoli, grădiniţe, asociaţii ale
persoanelor cu handicap sau ale bolnavilor cronici
(mobilier, îmbrăcăminte, încălţăminte, lenjerie, birotică,
scaune cu rotile şi echipamente ajutătoare, diverse alte
obiecte). O importantă acţiune a fundaţiei a fost dotarea
şi utilarea , ceea ce a făcut ca

.
Detalii ale acestor activităţi sunt reflectate în

statisticile fundaţiei şi rapoartele anuale.
În planul vieţii publice, fundaţia a pus la dispoziţie

sălile sale de conferinţă şi birourile, întregul său aparat
tehnic, ,
organizând simpozioane, conferinţe, seminarii, întâlniri
cu reprezentanţi ai oficialităţilor, cu personalităţi ale
vieţii politice şi sociale de pe plan local, din ţară şi din
străinătate.

Dintre evenimentele memorabile din istoria fundaţiei
menţionăm: , realizat în
colaborare cu

(1992), seminarul naţional

(1993), seminariile de management pentru
organizaţii neguvernamentale (realizate de

,

, grupul (în cadrul
organizaţiei - în colaborare cu Fundaţia

),
(Timişoara, ediţia I-a, Seminarul internaţional de
ecologie . De-a
lungul timpului s-au făcut eforturi pentru a asigura
funcţionarea

-
) la care Fundaţia este

iniţiator şi membru fondator. În cadrul acestui organism
s-au stabilit legaturi de colaborare cu organizaţii din
Suedia, Elveţia, Olanda, Germania, Marea Britanie,
Italia, Franţa, Austria. Pentru ONG-urile din zonă,
fundaţia a reprezentat un adevărat centru de resurse,
asigurând cu o bancă de date şi documentaţii; un centru
de coordonare pentru acţiuni de promovare legislativă,
un centru de reprezentare, consiliere şi mediere. Pe
baza experienţei şi documentaţiei acumulate, în anul
2000 s-a tipărit - prin finanţarea Fundaţiei Pentru o
Societate Deschisă primul ,
lucrare amplă care a avut rolul de a oferi informaţii
despre serviciile sociale existente în această regiune.
Lucrarea a fost gândită pentru a fi actualizată şi
reeditată periodic.

Din 1993 şi până în 1999, în colaborare cu
organizaţia elveţiană „Bartimaus Projecte” din Zurich s-
a organizat - în fiecare vară - în parcul Spitalului de
Traumatologie şi Centrului de recuperare ,
un internaţional. Deşi audienţa
iniţiativei a fost amplă, cu participanţi din 15 ţări din
Europa, Asia, Africa şi America Latină, proiectul a fost
întrerupt datorită imposibilităţii fundaţiei de a mai obţine
fonduri pentru acoperirea costurilor de deplasare şi
întreţinere.

În ultimii ani au fost continuate programele de bază
iniţiate de-a lungul timpului şi prin experienţa
acumulată, au fost permanent adaptate la necesităţile
comunităţii. Astfel

a
rămas programul principal pe care îl rulam încă de la
înfiinţare, cu sprijinul unor organizaţii devenite constanţi
parteneri.

este astfel
cunoscută ca întâia organizaţie umanitară apărută în
România postrevoluţionară

sute de
apartamente şi locuinţe ale unor familii fără posibilităţi
materiale sa fie mobilate si amenajate

.

Fundaţia “Timişoara
‘89”

Fundaţia “Timişoara ‘89”

Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor
Plastici

“Timişoarei ‘89”

locuinţelor sociale

Seminarul Româno - Suedez

Mass-media şi rolul său în promovarea ideilor

umanitare

compusă în prezent din 16 fundaţii şi asociaţii
umanitare “Timişoara ‘89”
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La finalul căr , o lectură
deosebit de interesantă, este plasat un text de prezentare,

ăr ă prima apari

ă, scriitorul Petru Ilie

ă a funda
ă ă ă reproducem prezentarea în

gazeta noastră, pentru informarea cititorilor
, edi ă de Petru Ilie

ţii lui Nicolae Ilie

ţe. Editorul c ţii (dup ţie, din
1943) ţiei umanitare sunt una

ţiei, cu importante componente de civism, de
implicare în viaţa cet ţii, a comunit ţii, ne-a determinat s

ţie îngrijit

şiu,

, interesant la rându-i, în alte privin
şi preşedintele fondator al organiza şi aceeaşi

persoan şu.

Activitatea impresionant

şi ilustrarea unui exemplu demn de urmat.
*) Nicolae Ilieşiu, şu,

Timişoara 2005; ed. IV rev., Ed. Planetarium, 2012. A.G.

Timişoara. Monografie istoric
şoara

’89

Timişoara. Monografie istoric

ă *)
Funda

ă

ţia Timi

Funda şoara ’89 (I)ţia Timi

La PN Semenic-Cheile Cara}ului, se dore}te un nou Consiliu {tiin]ific compus din „b@ie]i buni”, care s@ nu supere ROMSILVA!

Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 4 ap. 12
Complex servicii sociale: Str. Martir Gogu Opre nr. 24

Centru social (comunitate social j
-

http://timisoara89.ro

ă) sat Comeat, ud. Timiş
tel. & fax: 0256 493409

E-mail: tim89petruiliesu@gmail.com

(continuare )în numărul viitor


