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Reeaua școlară a unităilor de învăământ de stat
din judeul Caraș-Severin pentru anul școlar 2018-2019
Având în vedere prevederile OMEN nr. 5472/07.11.2017 prin
care a fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2018-2019, prin adresa IŞJ CS nr.
18715/15.11.2017 (către autorităţile publice locale), respectiv
adresa IŞJ CS nr. 18716/15.11.2017 (către autoritatea publică
judeţeană) s-a solicitat proiectul privind organizarea/reorganizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniveristar de stat şi
particular din raza lor teritorială pentru anul şcolar 2018-2019, în
vederea fundamentării proiectului planului de şcolarizare. (conform
art. 32 pct.1 din OMEN nr. 5472/2017).
Conform HCA al IŞJ CS nr. 104/15.12.2017 s-a aprobat
emiterea avizului conform pentru reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin pentru anul şcolar 2018-2019.
Lista unităţilor administrativ-teritoriale pentru care NU s-a
acordat avizul conform (HCA IŞJ CS nr. 104/15.12.2017)
(1) În anul şcolar 2018-2019, Grădiniţa cu Program Normal
“Pinocchio” Reşiţa va fuziona prin absorbţie cu Şcoala Gimnazială
Nr. 9 Reşiţa, devenind structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 9 Reşiţa (nu
respectă art. 19 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011).
(2) În anul şcolar 2018-2019, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Celnic va
fuziona prin absorbţie cu Liceul “Mathias Hammer” Anina, devenind
structură a Liceului “Mathias Hammer” Anina (nu respectă art. 19
alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011).
(3) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Mehadia în anul şcolar 2018-2019, din
cauza numărului insuficient de elevi la structura Şcoala Primară
Plugova (5 elevi) .
(4) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Cornereva în anul şcolar 2018-2019, din
cauza numărului insuficient de elevi la structura Şcoala Primară
Ineleţ (0 elevi).
(5) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Berlişte în anul şcolar 2018-2019, din cauza
numărului insuficient de elevi la structurile Şcoala Primară
Milcoveni (9 elevi) şi Şcoala Primară Rusova Nouă (5 elevi).
(6) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Constantin Daicoviciu în anul şcolar 20182019, din cauza numărului insuficient de elevi la structura Şcoala
Primară Mîtnicu Mare (8 elevi).
(7) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Naidăş în anul şcolar 2018-2019, din cauza
numărului insuficient de elevi la structura Şcoala Primară Lescoviţa
(4 elevi).

(8) Nu s-a aprobat emiterea avizului conform pentru reţeaua
şcolară din cadrul UAT Păltiniş în anul şcolar 2018-2019, din cauza
numărului insuficient de preşcolari la structura Grădiniţa cu
Program Normal Rugi (0 copii).
OBSERVAŢIE:
Conform art. 32 pct. 3 din OMEN nr. 5472/07.11.2017 prin care a
fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2018-2019: „Data-limită impusă pentru: ...b)
luarea deciziilor de către autorităţile publice locale/judeţene, după
caz, privind unităţile de învăţământ pentru care nu s-a acordat aviz
conform... este 1 iunie 2018“. (se va transmite la IŞJ CS un nou
proiect de HCL).
Lista unităţilor administrativ-teritoriale pentru care IŞJ CaraşSeverin NU a primit HCL pentru reţeaua şcolară 2018-2019:
l Reşiţa
l Bocşa
l Oţelu Roşu
l Berzovia
l Prigor
l Cornereva
l Armeniş
l Berlişte
l Bolvaşniţa
l Brebu
l Bucoşniţa
l Constantin Daicoviciu
l Dognecea
l Eftimie Murgu
l Ezeriş
l Gîrnic
l Glimboca
l Mehadica
l Obreja
l Păltiniş
l Ramna
l Ticvaniu Mare
l Topleţ
l Consiliul Judeţean
OBSERVAŢIE:
Conform art. 32 pct. 3 din OMEN nr. 5472/07.11.2017 prin care a
fost aprobată Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
pentru anul şcolar 2018-2019: „Data-limită impusă pentru: ... a)
aprobarea reţelei şcolare prin hotărârea consiliului local/consiliului
judeţean, după caz... este 1 iunie 2018“.
Prin adresa IŞJ CS nr. 19671/22.01.2018 s-a transmis MEN
Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019
aprobat conform HCA al IŞJ CS nr. 4/19.01.2017 (datele au fost
centralizate prin aplicaţia informatică SIIIR).
Inspector Şcolar General, Prof. Ioan Benga
Şef Birou Reţea şcolară, plan şcolarizare, Ec. Loredana-Ionela Savu

civica

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

Raport privind
vaccinarea antirabică
ANRP: Stadiul de
soluţionare a dosarelor
la data de 11.04.2018

....pag. 2
Consecinţele cultivării
în România a plantelor
modificate genetic

....pag. 3
Acte normative de
interes general publicate
în Monitorul Oficial

...pag. 4
Iniţiativa cetăţenească
europeană
Prezumţia de
nevinovăţie

...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
...pag. 6-7
RemoveDebris, misiune
experiment pentru
înlăturarea deşeurilor
spaţiale

...pag. 8

Poate FSC certifica p@duri în interiorul unui parc na]ional f@r@ plan de management?
În luna martie a.c ocoalele silvice aprţinând
RNP Romsilva care au păduri incluse în Parcul
Naţional Semenic - Cheile Caraşului au avut
consult ări publice privind men ţinerea
certificării din partea Forest Stewardship
Council (detalii pe http://www.fsc.org/) a
managementului pe criterii sociale, economice
si ecologice a acestor păduri.
GEC Nera a fost invitat la aceste consultări
însă nu a participat deoarece nu a primit până
în prezent un punct de vedere din partea Forest
Stewardship Council şi Asociaţiei Pentru
Certificare Forestieră în legătură cu motivele
acordării şi menţinerii cerificării forestiere
pentru pădurile incluse în Parcul Naţional
Semenic - Cheile Caraşului, parc care după 13
ani de la înfiinţarea sa nu are încă un Plan de
Management aprobat de Ministerul Mediului.
Considerăm că fără acest act de reglementare

nu poate fi vorba de o gestionare ecologică a
PN Semenic - Cheile Carasului în acord cu
Legea Ariilor Naturale Protejate şi Aquis-ul
comunitar (parcul se suprapune în mare
măsură cu sit-ul Natura 2000 cu acelaşi
nume).
Solicitarea de informaţii s-a realizat în
cadrul proiectului „Interacţiune ONG autorităţi pentru protejarea patrimoniului
parcurilor naturale si nationale din sudul
Banatului” realizat cu sprijinul financiar al
Fondului pentru Inovare Civică, program
dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile in parteneriat cu RomanianAmerican Foundation, sprijinit de Enel
România și Raiffeisen Bank.
Doina ai Mărgineanu - Consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera
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Raport privind vaccinarea antirabică
la câini, pisici şi vulpi ,respectiv obligaţiile proprietarilor de animale,
primăriilor şi proprietarilor sau administratorilor fondurilor de vânătoare
Începând cu luna octombrie 2017 a fost
demarată campania de vaccinare antirabică a
câinilor din gospodăriile populaţiei la nivel naţional,
care presupune nu doar imunizarea câinilor, ci şi
identificarea şi înregistrarea lor ca parte a strategiei
de gestionare a întregii populaţii canine din
România. În conformitate cu prevederile Ordinului
nr. 35 din 30 martie 2016, “acţiunea de vaccinare
antirabică este obligatorie la toate carnasierele
domestice, identificate prin microcipare sau prin alte
mijloace în conformitate cu legislaţia în vigoare“
Vaccinarea profilactică antirabică a câinilor,
pisicilor, dihorilor domestici, câinilor de stână,
animalelor din adăposturi speciale, precum şi a
animalelor sălbatice din grădini zoologice, circuri şi
alte spaţii în care acestea sunt adăpostite, este
obligaţia proprietarilor şi a deţinătorilor de animale,
persoane fizice sau juridice, cu respectarea
legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.
Vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor în
vârsta de peste 3 luni se realizează în campanie, o
dată pe an, în perioada octombrie-februarie, dar nu
mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de
vaccinări de completare la animalele care nu au
putut fi vaccinate în timpul campaniei.
Scopul este realizarea eficientă a programului
de control, supraveghere şi monitorizare a rabiei
pentru apărarea sănătăţii publice şi a sănătăţii
animale, scăderea răspândirii rabiei în populaţiile de
animale domestice şi sălbatice care va duce treptat
la eradicarea rabiei în România.
La nivelul judeţului Caraş-Severin au fost
vaccinaţi un număr de 19.825 dintr-un total de
22.381 microcipaţi şi un număr de 7367 de pisici din
totalul de 8478 pisici,iar campania continuă.
Câinii se identifică exclusiv prin implantarea unui
microcip în termen de maximum 90 de zile de la
fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea
cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a
acestora, de către medici veterinari din unităţile
medicale veterinare de asistenţă înregistrate în
Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu
sau fără personalitate juridică, deţinut de către CMV,
precum şi din universităţile care deţin clinici
veterinare universitare, înregistraţi ca identificatori
şi operatori ai RECS.
În conformitate cu prevederile Ordinului
ANSVSA, nr. 1 din 7 ianuarie 2014, art. 7, obligaţiile
proprietarilor sunt următoarele:
(1) Proprietarii câinilor au obligaţia să identifice şi
să înregistreze animalele în RECS în termen de 90
de zile de la fătare sau înainte de vânzarea, donarea
cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a
acestora.
(2) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90
de zile la data intrării în vigoare a prezentelor norme
au obligaţia de a identifica şi înregistra animalele în
RECS până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de
vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau
scoaterea în spaţii publice a acestora.
(3) În vederea înregistrării câinilor, proprietarii au
obligaţia de a solicita identificatorului şi operatorului
RECS identificarea electronică cu microcip aprobat
conform prezentelor norme, efectuarea acţiunilor
sanitar-veterinare obligatorii conform prevederilor
legale, înregistrarea în RECS, eliberarea carnetului
de sănătate şi a paşaportului, după caz.
(4) Pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute la
alin. (3), proprietarii câinilor au obligaţia să prezinte
medicilor veterinari documentele şi informaţiile de
identificare necesare.
(5) În cazul deplasării câinilor în spaţiile publice
pe teritoriul României, proprietarii acestora au
obligaţia de a deţine asupra lor carnetul de sănătate
al animalelor, care atestă efectuarea acţiunilor
sanitar-veterinare, precum şi identificarea şi
înregistrarea în RECS.
(6) În cazul deplas ărilor în străinătate,
suplimentar faţă de elementele descrise la alin. (5),
proprietarii sunt obligaţi să deţină asupra lor şi
paşaportul animalului.
(7) Proprietarii de câini au obligaţia de a notifica
medicului veterinar de liberă practică utilizator al
RECS, în termen de 7 zile, evenimentele referitoare
la animal: vânzare, cumpărare, pierdere, dispariţie,
furt, donaţie, moartea.
(8) În cazul morţii animalului, proprietarii au
obligaţia de a solicita medicilor veterinari de liberă
practică, organizaţi în condiţiile legi, utilizatori ai
RECS, scoaterea din evidenţă şi consemnarea
morţii în carnetul de sănătate.
(9) În cazul vânzării sau donării câinelui, atât
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vechiul, cât şi noul deţinător al câinelui au obligaţia
să solicite utilizatorilor RECS să înregistreze în
acest registru schimbarea datelor proprietarului şi
noua adresă.
(10) Proprietarii câinilor au obligaţia să achite
contravaloarea costurilor legate de identificarea şi
înregistrarea în RECS, a serviciilor prestate de către
unităţile medicale veterinare de asistenţă sau de
clinicile veterinare universitare.
(11) La găsirea unui câine pierdut, persoanele
care l-au găsit au obligaţia de a anunţa, după caz
şi/sau proximitate, cea mai apropiată secţie de
poliţie sau serviciul specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân înfiinţat la nivelul unităţii
administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială a
fost găsit câinele, în vederea depistării şi anunţării
proprietarului.
Câinii neidentificaţi de pe teritoriul unei localitati
pot fi considerati ca şi caini fara stapan şi
gestionarea lor trebuie sa o realizeze consiliile
locale.
Conform ordonantei de urgenta nr. 155 din 21
noiembrie 2001 privind aprobarea programului de
gestionare a cainilor fără stăpân, cu modificarile
ulterioare, Consiliile locale ale unită ţilor
administrativ-teritoriale au obligaţia de a infiinta,în
functie de necesitati, în termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenta, servicii specalizate pentru gestionarea
cainilor fără stăpân.
Serviciile specializate pentru gestionarea
câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date
organizată la nivelul acestora.
Consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale au obligaţia de a amenaja şi de a
suplimenta din fonduri proprii, în funcţie de
necesitaţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1,
adaposturi pentru cainii fără stăpân.
DSVSA Caraş-Severin, Compartimentul Poliţia
Animalelor a instiinţat în fiecare an prin e-mail toate
Consiliile Locale cu privire la obligaţiile ce le revin
conform ordonantei de urgenta nr. 155 din 21
noiembrie 2001 cu modificarile şi completarile
ulterioare.
Pana în prezent doar Consiliile Locale al
oraselor Resita,Bocsa şi Oravita detin un adapost
unde sunt adunati cainii fara stapan, iar Consiliul
Local Băile Herculane are contract cu Asociaţia Pro
Pet din loc. Mehadia.
În ceea ce priveste Programul strategic privind
supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la
vulpe în România acesta se desfăşoară pe întreg
teritoriu al României pe o perioadă de 10 ani şi se
aplică la întregul efectiv de vulpi.
Obiectivele programului sunt următoarele:
l supravegherea rabiei în populaţia de animale
sălbatice din România.
l controlul rabiei în populaţia de vulpi din
România.
l monitorizarea vaccinării orale în populaţia de
vulpi din România.
l eficienţa vaccinării.
Vaccinarea orală a vulpilor se va desfaşura în
doua campanii, de primăvară şi de toamnă, cu
ajutorul avioanelor pe suprafeţe întinse sau în
zonele greu accesibile, iar în jurul localităţilor
manual prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu
asistenţă din partea medicilor veterinari oficiali.
În campania de vaccinare a anului 2017,
distribuţia aeriană cu momeli vaccinale contra
vulpilor s-a desfăşurat de pe aerodromul din
Caransebeş, Menţionăm că de pe raza judeţului sau
distribuit momeli antirabice şi în judeţele Arad,
Hunedoara, Timis, Gorj, Mehedinti, Valcea, Arges,
Olt şi Dambovita. Pentru vaccinarea manuală,
momelile au fost distribuite Asociaţiei Judeţene a
Vănătorilor şi Pescarilor, Direcţiei Silvice, şi Fondurilor de Vănătoare Private, care împreuna cu medicii
veterinari zonali le-au distribuit în vizuinile din jurul
localităţilor, lacurilor, drumurilor publice şi în zonele
unde nu s-a putut efectua vaccinarea aeriana
După minim 45 de zile de la efectuarea vaccinării
cu momeli antirabice la vulpi începe acţiunea de
vânătoare în scopul prelevării de probe pentru
testarea eficienţei vaccinării, acţiune care va fi
organizata de gestionarii fondurilor de vânătoare cu
notificarea DSVSA Caras-Severin.
Pentru campania de împuşcare 2017 judeţul
Caras-Severin a avut un plan de 330 vulpi din care a
fost realizat doar 312 vulpi.
Director executiv, Dr. Nicolaie Crista

ANRP: Stadiul de solu]ionare a dosarelor
la data de 11.04.2018
Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar
Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene
pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei
fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru
Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.921
dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre
acestea, au fost soluţionate până în prezent 22.844 dosare.
Alte 4.570 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura
completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe
ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de
compensare/validare parţială/invalidare. 3.200 dosare au fost
returnate de Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia
Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentaţiei, fie după
apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a
beneficia de restituirea în natură.
După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în
temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a
numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate
dosarele înregistrate până la data de 31.10.2017.
În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I.,
compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei
acordarea de măsuri compensatorii.
În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au
solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar
următoarele:
l calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data
preluării de către stat;
l calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat
imobilul (în cazul în care autorul a decedat);
l dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
l amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili
valoarea acestuia conform grilei notariale.
Dosarele constituite în temeiul legii nr. 10/2001
Până la data de 11.04.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost
înregistrate 62.375 dosare, din care 9.346 au fost transmise după
data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluţionate 26.169
dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru
care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.)
sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.)
au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea
titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după
consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.
Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea
nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a
înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se soluţionează cu
prioritate următoarele categorii de dosare:
l dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data
intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21
din Legea nr. 165/2013;
l dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti
irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu
privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de
persoană îndreptăţită;
l dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane
certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state
membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale
Holocaustului;
l dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au
fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi minorităţilor
naţionale din România;
Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care
fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie aleatorie, ”caz special”,
dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute
”în aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de
înregistrare.
La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între
numerele 23400/CC - 25000/CC.
Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze
perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare
numărul de dosare neanalizate până la numărul 40.000.
De la dosarul 23401/CC - la dosarul 25000/CC: 640 dosare;
De la dosarul 25001/CC - la dosarul 30000/CC: 2.721 dosare;
De la dosarul 30001/CC- la dosarul 40000/CC: 5.363 dosare;
Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr.
10/2001 are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.
În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la
Secretariatul C.N.C.I. şi dosare pentru care s-au formulat cereri de
analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au
recunoscut existenţa şi întinderea dreptului de proprietate prin
hotărâri judecătoreşti şi de către persoanele care au făcut dovada
că sunt supravieţuitoare ale Holocaustului.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au
fost înregistrate aproximativ 3.930 de cereri de analizare cu
prioritate. Până în prezent au fost soluţionate 1.707 dosare pentru
care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 11.04.2018,
sunt în analiză alte 1095 dosare de acest tip, pentru care s-au
formulat cereri până la data de 30.09.2017, inclusiv.
Până la sfârşitul lunii aprilie vor intra în analiză şi dosarele
pentru care s-a solicitat soluţionarea cu prioritate în perioada
01.10.2017 - 31.12.2017.
Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un
serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea
dosarelor la ordine.

Informare privind consecinţele cultivării în România a
plantelor modificate genetic
A. Organism modificat genetic sau OMG - orice
organism viu, cu excepţia fiinţelor umane al căror material
genetic a fost modificat într-un mod diferit de cel natural
altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturală. În
sensul acestei definiţii, modificarea genetică este o
consecinţă a utilizării tehnicilor specificate în anexa nr. 1A
partea 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007
privind introducerea deliberată în mediu a organismelor
modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 247/2009;
B. Plante modificate genetic - plante superioare,
apar ţinând grupelor taxonomice gimnosperme şi
angiosperme, cărora, prin tehnici de inginerie genetică, li
s-au transferat gene provenite de la alte organisme,
conferindu-le caracteristici noi nespecifice ca: rezistenţă la
dăunători sau boli, toleranţă la erbicide ori la factori
nefavorabili de mediu, calităţi nutriţionale superioare etc.;
C. Produs agricol modificat genetic - orice produs
obţinut din plante modificate genetic, care nu a suferit nicio
prelucrare, destinat procesării şi/sau utilizării ca aliment ori
hrană pentru animale; (extras din Ordinului MADR nr. 61
din 26 martie 2012, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul
211 din data de 29 martie 2012)
Pentru a încerca să clarificăm problematica referitoare
la OMG-uri, ne-am propus să răspundem cât mai exact la
câteva întrebări:
1. De ce există organisme modificate genetic?
Oamenii de ştiinţă au căutat soluţii pentru a rezolva
unele probleme legate de bolile şi dăunătorii care afectau
producţiile şi calitatea culturilor agricole. În acelaşi timp, au
căutat să crească productivitatea acestor culturi, corelate
cu scăderea preţurilor şi creşterea valorii nutritive a
produselor obţinute, ca soluţie pentru eradicarea foametei.
Aşa au ajuns să transforme, prin inginerie genetică, unele
însuşiri ale plantelor. Caracteristicile urmărite prin aceste
transformări artificiale sunt : rezistenţa la anumite boli şi
dăunători, toleranţă la erbicide şi inserarea unor proprietăţi
de marketing. Se doreşte de asemenea cultivarea de
plante acolo unde condiţiile de mediu nu o permit, cum ar fi
temperaturile ridicate, gerul, seceta, salinitatea sau
aciditatea solului. Acestea din urma, cele mai promovate,
îşi propun să salveze de la foamete ţările din lumea a treia.
Cu toate acestea, până în prezent, companiile
producătoare de OMG nu au comercializat nici un produs
de acest fel, iar problematica foametei în ţările lumii a treia
devine tot mai acută. Astfel, scopul creării de organisme
modificate genetic a fost deturnat, principalii beneficiari ai
creaţiei ştiinţifice fiind doar companiile producătoare.
2. Cum sunt culturile de plante modificate genetic?
Prima plantă modificată genetic a fost introdusa în
mediu în 1995 în SUA. Deci, foarte recent. Există trei tipuri
principale de asemenea plante cultivate la nivel mondial:
l Culturi insecticide: plantele funcţionează ca un
insecticid, omorând insectele care le consumă.
l Culturi rezistente la un erbicid neselectiv, care, în urma
aplicării distruge toată flora din câmpul agricol, cu excepţia
plantei modificate genetic;
l Culturi care combină ambele aceste proprietăţi;
Alte culturi modificate genetic includ plante rezistente
la boli, sau care au dezvoltate proprietăţile nutritive.
3. Care este atitudinea comunităţii ştiinţifice
internaţionale în privinţa cultivări de plante modificate
genetic?
La nivel global, există două atitudini în privinţa cultivării
de plante transgenice: creşterea numărului de specii de
plante transgenice şi extinderea suprafeţelor alocate
acestora şi limitarea sau interzicerea cultivării acestora.
În primul caz, este vorba de o modalitate eficientă de a
stopa foametea şi de a asigura accesul facil al oamenilor la
alimente, fără să existe riscul apariţiei de boli sau alte
efecte nedorite asupra sănătăţii oamenilor, argumentul
fiind că nicio plantă transgenică nu este autorizată decât
după o evaluare riguroasă a riscurilor pentru mediu,
sănătatea oamenilor şi a animalelor. Mai mult decât atât,
avantajele cultivării de plante transgenice au dus la
creşterea chiar şi cu 50% a producţiilor, cu scăderea
consumului de pesticide şi a consumului de carburanţi,
fapt ce ar duce la un impact pozitiv asupra mediului.
Obţinerea plantelor rezistente la erbicide, patogeni şi
dăunători, permite renunţarea la tratamente chimice
aplicate în mod obişnuit pentru protecţia culturilor. Evident,
această renunţare diminuează atât cheltuielile de
producţie, cât şi poluarea. Pentru a fi corect evaluat,
aportul ingineriei genetice în acest domeniu ar trebui
comparat cu aportul metodelor utilizate în prezent pentru
protecţia culturilor. Interesul pentru reducerea pierderilor
de producţie este major, mai ales în ţările în curs de
dezvoltare. Este clar că, aici problemele se pun cu totul
altfel decât ţările Uniunii Europene, unde mâncarea
abundă, iar statul impune limitarea producţiilor şi îi
”premiază” pe agricultorii care scot din circuitul agricol
suprafeţe considerabile de teren
În ceea ce priveşte cea de-a doua atitudine, care se
referă la limitarea sau interzicerea totală a cultivării OMGurilor, ea este susţinută de unii cercetători, care vin cu
argumente ştiinţifice cu privire la faptul că consumul de
OMG-uri poate afecta sănătatea animalelor şi a oamenilor,
precum şi calitatea mediului şi a agrosistemelor.
Subiectul rămâne controversat, până la momentul în

care vor fi efectuate studii întinse, cercetări şi experimente,
iar rezultatele lor vor fi făcute publice. Până atunci,
subiectul rămâne unul politic, cu implicaţii economice, iar
părerea oamenilor de ştiinţă nu are prea mare relevanţă.
4. Ar putea fi periculos pentru oameni?
Toate produsele alimentare provenite din OMG-uri, şi
aflate pe piaţa internaţională, au fost supuse unor analize a
riscului. Analizele efectuate au fost foarte riguroase, au
respectat principiile de bază privind sănătatea umană şi
mediul şi nu au pus în evidenţă riscuri pentru sănătatea
oamenilor sau a mediului. Cu toate acestea, există un
curent susţinut de diverse organizaţii non-guvernamentale
şi chiar foruri guvernamentale din cadrul ţărilor membre
UE, care afirmă contrariul.
Astfel, porumbul modificat genetic MON863 al
companiei Monsanto, aprobat pentru consum uman pe
piaţa Uniunii Europene, a cauzat serioase modificări la
nivelul ficatului şi rinichilor cobailor care l-au consumat în
timpul unui studiu ştiinţific. Studiul a fost realizat de
cercetătorul francez Gilles Eric Serralini şi publicat în
martie 2007. O altă varietate de porumb modificat genetic
a companiei Monsanto, denumita NK603, deja aprobată
pentru consum în Uniunea Europeană a fost analizată de
Institutul Ştiinţific francez CRIIGEN. Rezultatele studiului
au arătat că grupul de cobai hrănit cu acest porumb a
suferit modificări la rinichi, ficat, creier, inimă şi a prezentat
diferenţe semnificative în greutate.
Soia modificată genetic a companiei Monsanto (GTS
40-3-2) a fost analizată într-un recent studiu din Rusia,
coordonat de Maria Kanovalova şi Prof. V. Blinovm.
Rezultatele studiului realizat pe cobai, au semnalat
schimbări grave la organe interne (rinichi, ficat, testicule),
la nivel celular, şi scăderi în greutate. De asemenea soia
modificată genetic a fost depistată ca şi cauză a mortalităţii
infantile, creşterea agresivităţii şi pierderea instinctului
matern la cobaii testaţi. Acest tip de soia a fost autorizat
pentru cultivare şi în România, până în 2007. Cu toate
acestea, nu există dovezi directe legate de efectele nocive
asupra organismului uman, datorate consumului de
produse alimentare obţinute din OMG-uri.
5. Ar putea fi periculos pentru mediu?
Odată eliberate în mediu, plantele modificate genetic
nu pot fi controlate şi interacţionează liber cu întreg
ecosistemul natural. Astfel, întreaga biodiversitate ar
putea avea de suferit de pe urma culturilor modificate
genetic rezistente la insecte şi erbicide. Multe insecte care
se hrănesc în mod natural cu dăunătorii plantelor de
cultură suferă şi chiar mor dacă consumă dăunători de pe
plante modificate genetic. Aşa este cazul buburuzelor care
se hrănesc cu păduchi de frunză. Au apărut deja buruieni
rezistente la erbicidele neselective cu care sunt tratate
plantele modificate genetic. OMG se pot reproduce şi
încrucişa cu organisme din mediul natural, rezultând astfel
organisme noi, într-un mod necontrolat şi imprevizibil.
Atunci când s-au lansat în cultură, nu se cunoştea aproape
nimic despre impactul OMG-urilor asupra sănătăţii
mediului şi oamenilor. Toate aceste concluzii s-au obţinut
ulterior, însă nu există dovezi directe care să fie însuşite de
comunitatea ştiinţifică internaţională.
6. Ce consecinţe suportă fermierii?
Deşi iniţial oamenii de ştiinţă au intenţia de lucra pentru
binele omenirii, factorul politic şi interesul financiar al unor
companii, au deturnat scopul creaţiei ştiinţifice. Practic,
culturile modificate genetic au fost create pentru profit de
companiile producătoare, care au o politica extrem de
agresivă. Una din consecinţele utilizării de seminţe
modificate genetic este pierderea dreptului de a refolosi
pentru culturile următoare seminţele obţinute din recoltă
din cauza patentelor pe aceste varietăţi. În fiecare an
agricultorul va trebui să cumpere seminţele de la
companiile producătoare. Multe dintre aceste plante
produc seminţe care fie nu germinează, fie sunt slab
productive. În cazul în care fermierul este depistat că nu a
cumpărat seminţele din cultură, este pasibil de plătirea
unor amenzi şi despăgubiri substanţiale către companie,
pe baza legislaţiei de proprietate intelectuală. Ceea ce
este şi mai îngrijorător, este faptul ca legislaţia care teoretic
îşi propune să protejeze fermierii de contaminare cu OMG,
este absolut inaplicabilă.
De asemenea culturile de plante modificate genetic pot
contamina culturile convenţionale aflate în vecinătate,
astfel încât culturile convenţionale devin OMG, fără ca
fermierul să aibă cunoştinţă de acest fapt. În SUA şi
Canada, mii de fermieri au plătit amenzi uriaşe companiei
biotehnologice Monsanto, atunci când culturile le-au fost
contaminate fără voia lor.
Pentru mediile rurale în care este dezvoltat
agroturismul, prezenţa culturilor modificate genetic în
micile ferme reprezintă un dezavantaj major pentru
imaginea acelei zone, datorita îngrijorărilor cetăţenilor din
toata lumea, care sunt alarmaţi de riscurile OMG-urilor
asupra sănătăţii şi mediului şi care doresc ca alimentele pe
care le consumă sa fie cat mai sigure şi ecologice.
7. Cine cultivă plante modificate genetic?
Lista cultivatorilor de plante modificate genetic include
cca. 25 de ţări, care însumează cca.14 milioane de fermieri
din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Africa
şi Australia. Lider mondial în domeniu este SUA, urmată de
Brazilia, Argentina, India, China, Canada, Africa de Sud,

Paraguay, care cultivă OMG-uri pe zeci de milioane de
hectare, primele trei ţări fiind şi principalii exportatori de
porumb şi soia, la nivel mondial. La nivel global, a fost
autorizată cultivarea a aproximativ 30 de evenimente de
transformare, în timp ce la nivelul UE a fost autorizată, în
12 ani, doar 2 ( porumbul MON810 şi cartoful Amflora).
În România, s-a cultivat porumb modificat genetic, din
hibridul MON 810 Bt., rezistent la sfredelitorul european al
tulpinilor. Astfel, statisticile MADR arată că în anul 2007
s-au cultivat 321 ha, în 2010 a crescut la 822,62 ha, în 2014
suprafeţele cultivate cu OMG erau de 770,7 ha, în anul
2015 acestea au scăzut la 2,5 ha, iar în anul 2016 nu mai
există nicio palmă de teren cultivată cu acerst hibrid.
În judeţul Caraş-Severin nu există, la această dată,
suprafeţe de teren cultivate cu OMG. În ceea ce priveşte
soia transgenică, ţara noastră a interzis cultivarea ei încă
din anul 2007, deşi consecinţele au fost devastatoare:
reducerea suprafeţelor cultivate cu soia cu 70% şi
scăderea producţiilor cu 80%. Măsura interzicerii cultivării
soii transgenice nu a fost acompaniată cu măsura
interzicerii importului de boabe sau şroturi de soia
transgenică, astfel încât România a devenit un importator
net al acestor produse, efectul fiind dublu negativ:
creşterea costului cărnii, concomitent cu scăderea calităţii
acesteia.
7. Care este poziţia Uniunii Europene faţă de
cultivarea plantelor modificate genetic?
Uniunea Europeană (UE) adoptat o atitudine reticentă
faţă de OMG, astfel încât Franţa şi Germania au suspendat
temporar cultivarea hibrizilor de porumb transgenic, din
raţiuni politice. Austria, Ungaria, Grecia şi Luxemburg
resping a priori aplicarea sistemului de cultură cu plante
transgenice, deşi, Comisia Europeană promovează
coexistenţa celor trei sisteme de cultură: convenţional,
organic şi cel bazat pe plante transgenice.
De altfel, Uniunea Europeană (UE) a adoptat un cadru
juridic cuprinzător pentru autorizarea produselor care
constau în organisme modificate genetic sau care sunt
derivate din acestea, obligatoriu pentru toate cele 27 de
state membre. Procedura de autorizare reglementează
utilizarea alimentară şi furajeră a OMG-urilor şi a
produselor derivate din acestea, precum şi prelucrarea
industrială şi cultivarea lor. Sistemul de autorizare al UE
are ca scop garantarea siguranţei OMG-urilor autorizate
şi, în acelaşi timp, instituirea unei pieţe interne pentru
aceste produse. Două texte legislative, şi anume Directiva
2001/18/CE privind diseminarea în mediu a OMG-urilor şi
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele
alimentare şi furajele modificate genetic, prev ăd
autorizarea prealabilă introducerii pe piaţă a OMG-urilor.
Ambele acte fixează standarde bazate pe date ştiinţifice în
materie de sănătate umană, de sănătate animală şi de
evaluare a riscului pentru mediu. În plus, Regulamentul
(CE) nr. 1830/20033 prevede norme privind trasabilitatea
şi etichetarea organismelor modificate genetic şi
trasabilitatea produselor alimentare şi a furajelor produse
din OMG-uri.
8. Care este poziţia mediului academic din România faţă de cultivarea plantelor modificate genetic?
Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice ”Gheorghe Ionescu-Siseşti” au emis o poziţie
comună cu privire la acest subiect, având la bază
argumentele ştiinţifice şi concluziile studiilor şi cercetărilor
realizate prin intermediul proiectelor finanţate de Comisia
Europeană sau statul român. Iată care sunt, pe scurt,
concluziile enunţate de aceste foruri ştiinţifice:
l 1. Interzicerea, fără o bază ştiinţifică, a utilizării
plantelor transgenige întârzie progresul în agricultură,
privează fermierii de dreptul de a alege ceea ce doresc să
cultive, reduce competitivitatea României pe plan global.
În timp ce România interzice cultivarea plantelor
transgenice, în multe‚ ţări ale lumii, inclusiv cele dezvoltate
cât şi dintre cele în curs de dezvoltare, suprafeţele cultivate
cu aceste plante se extind, numărul şi veniturile fermierilor
care adoptă noile tehnologii crescând în mod constant;
l 2. Factorii de decizie din domeniul agriculturii trebuie să
facă demersuri ferme la Comisia Europeană, pentru
autorizarea soiei transgenice Roundup Ready (RR),
argumentele fiind legate atât de asigurarea securităţii
alimentare (asigurarea necesarului de proteină vegetală),
de venituri obţinute din export, de producerea de biodiesel
din uleiul de soia, cât de efectele benefice asupra mediului,
prin faptul că soia poate asigura cantităţi mari azot biologic,
rămas după recoltarea plantelor.
l 3. Susţinerea aprobării cultivării porumbului transgenic
rezistent la glifosfat, care ar avea ca efect creşterea
producţiilor, scăderea costurilor de producţie şi protejarea
mediului.
l 4. Să se militeze pentru dreptul fermierilor de a decide
singuri ce fel de agricultură doresc să practice: organică,
convenţională sau biotehnologică;
l 5. Adoptarea unei atitudini ferme, bazată pe interesul
naţional, faţă de politica UE de tergiversare a aprobării
cultivării produselor biotehnologiei moderne, astfel încât
România să treacă la aplicarea tehnologiilor moderne şi la
adoptarea de măsuri concrete, care să diminueze
cantităţile uriaşe de alimente şi furaje importate.
Director executiv, Iosif - Marius Zarcula
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Pe 2 aprilie 2018 a fost lansat oficial
Sistemul Informatic Colaborativ pentru
mediu performant de desfăşurare al
achiziţiilor publice - SICAP, informează
ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale.

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de
5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB în primele două luni
din 2018, în contextul în care veniturile la buget au fost cu
21,3% mai mari comparativ cu perioada similară a anului
trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de
Ministerul Finanţelor Publice.

Senatul a adoptat, în calitate de Cameră decizională, modificările la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi 317/2004
privind funcţionarea şi organizarea CSM, ca urmare a deciziilor
Curţii Constituţionale. Modificările la Legea 304/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi "pentru", 35 "împotrivă" şi o abţinere. Votul în
cazul Legii 317/2004 a fost: 82 "pentru", 36 "împotrivă" şi o abţinere.
Senatul a adoptat în unanimitate, în calitate de Cameră
decizională, o propunere legislativă prin care studenţii, indiferent
de vârstă, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern.
Camera Deputaţilor în calitate de primă Cameră sesizată a
adoptat cu 178 de voturi "pentru", 25 de voturi "împotrivă" şi 55 de
abţineri, propunerea legislativă prin care se stabileşte o nouă
durată şi o nouă componenţă a învăţământului general obligatoriu.
Astfel, învăţământul general obligatoriu este de 15 clase şi
cuprinde ultimii 2 ani ai învăţământului preşcolar, învăţământul
primar, învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai învăţământului
secundar superior. Învăţământul preşcolar şi învăţământul liceal
devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020".
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în calitate de for
decizional, cu 263 de voturi "pentru", proiectul de lege privind unele
măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor.
Camerei Deputaţilor, decizională, a decis să respingă cererea
preşedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de
modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în
forma în care a fost trimis la promulgare.
Potrivit prevederilor, referendumul naţional cu privire la
revizuirea Constituţiei va avea loc în ultima duminică a perioadei de
30 de zile de la data adoptării în Parlament a actului normativ de
revizuire a Legii fundamentale, iar Guvernul are obligaţia de a
prezenta public data consultării populare.

Reprezentanţi ai ministerelor şi agenţiilor din România, ai
Cabinetului Viceprim-ministrului pentru implementarea
Parteneriatelor Strategice, precum şi reprezentanţi ai
Departamentului de Stat şi Ambasadei Statelor Unite ale Americii
au participat, în 30 martie, la Bucureşti, la reuniunea
Intermediară a Parteneriatului Strategic România-SUA.

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, Nomenclatorul
domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ
superior pentru anul universitar 2018 - 2019.
Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de
restituire a taxei auto şi a timbrului de mediu, prin
eliminarea obligaţiei de a ataşa la cerere certificatul de
înmatriculare şi cartea de identitate a maşinii.
În Ședinţa de Guvern din 4 aprilie 2018 a fost
aprobată o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a Legii nr. 70/2018
privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei
produselor din sectorul agricol. Modificările aduse Legii nr.
145/2014 presupun ca atestatele de producător şi
carnetele de comercializare a produselor agricole să fie
emise pentru o perioadă de 7 ani. Formularele atestatelor
de producător şi carnetelor de comercializare aflate pe
stoc se pot folosi până în data de 30 iulie 2018.
Guvernul a aprobat alocarea a 51.200.000 lei pentru
dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în
perioada 2018-2020, prin Programul de interes naţional în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi care are ca scop reducerea numărului de
persoane cu dizabilităţi instituţionalizate şi prevenirea
instituţionalizării, prin crearea de servicii specializate în
comunitate. (Numărul total de persoane cu dizabilităţi era,
la finele anului trecut, de 797.104, reprezentând 3,59% din
populaţia României, conform datelor centralizate de
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
(ANPD).

În perioada 6 - 19 martie, au fost depuse
144 de proiecte de manuale şcolare, vizând 83
de discipline din planurile-cadru pentru clasele IVI (45 din ciclul primar şi 38 din ciclul gimnazial),
informeaz ă MEN. Conform calendarului
evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru
anul şcolar 2018-2019, în intervalul 20 martie 11 mai sunt prevăzute următoarele etape:
evaluarea proiectelor de manuale şcolare şi
comunicarea rezultatelor, depunerea şi
soluţionarea eventualelor contestaţii, respectiv
avizarea proiectelor de manuale şcolare.
Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate
de beneficiar, a lansat miercuri, 28 martie, în
cadrul unei conferinţe desfăşurate la Bucureşti,
proiectul strategic „Curriculum relevant,
educaţie deschisă pentru toţi - CRED”. Prin
intermediul proiectului, primul de acest tip în ţara
noastră, va fi realizată abilitarea curriculară a
55.000 de cadre didactice din învăţământul
primar şi gimnazial.
Pentru prima dată de la intrarea în vigoare
a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul
Educaţiei Naţionale (MEN) a fundamentat şi a
repartizat distinct locuri/granturi de studii
finanţate de la bugetul de stat, special cu
următoarele destinaţii: domenii prioritare de
dezvoltare a României, absolvenţi ai liceelor
situate în mediul rural şi locuri destinate formării
iniţiale a viitoarelor cadre didactice.

l Bonurile fiscale din 1 februarie, în valoare de 303 lei au fost declarate câştigătoare la extragerea specială a Loteriei bonurilor fiscale, desfăşurată în 8 aprilie. Au participat bonurile emise între 22 ianuarie şi 23 martie l Consiliul de Administraţie al BNR a decis, în şedinţa din 4 aprilie, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an l Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind reglementarea activităţii de telemuncă l Academia Română şi-a
ales, în Adunarea Generală, preşedintele. Acesta este acad. Ioan-Aurel Pop, care a obţinut 86 de voturi. Pe locul al doilea s-a situat acad. Victor Voicu, cu 56 de voturi l
MEN a simplificat metoda de aprobare a noilor domenii doctorale l Cu aproximativ 9,8 milioane de oi în anul 2017, România se situează pe locul al treilea în UE în ceea ce
priveşte efectivele de ovine, fiind devansată de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete şi Spania cu 15,9 milioane ovine, potrivit datelor publicate de Eurostat l Guvernul
a stabilit, în şedinţa din 12 aprilie, ca data de 30 aprilie 2018 să fie zi liberă pentru salariaţii din sectorul public, având în vedere că marţi, 1 mai, este zi liberă nelucrătoare l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1484/7310/2017 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire
la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin
centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.
697/112/2011 (M.O. nr. 1 din 03.01.2018)
l Ministerul Apelor şi Pădurilor - Contractul-cadru de
închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a
statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele
Române" din 27.11.2017 (M.O. nr. 2 din 03.01.2018)
l Ministerul Apelor şi Pădurilor - Instrucţiunile pt organizarea
şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a
statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale
"Apele Române" din 27.11.2017 (M.O. nr. 2 din 03.01.2018)
l Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România - Procedura de suspendare
şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România din 04.12.2017 (M.O. nr. 2 din 03.01.2018)
l Legea nr. 276/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor
nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile
privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în
bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru
această activitate (M.O. nr. 3 din 03.01.2018)
l Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 (M.O. nr.
4 din 03.01.2018)
l Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2018 (M.O. nr. 5 din 03.01.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 26/2017 privind
lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu
tema Istoria aurului - Coroana reginei Elisabeta a României
(M.O. nr. 6 din 04.01.2018)
l H.G. nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate", pentru anul 2018 (M.O.
nr. 8 din 04.01.2018)
l H.G. nr. 938/2017 pt. modificarea şi completarea anexei
nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
oraşului Buziaş" la H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş (M.O. nr. 9 din 04.01.2018)
l H.G. nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând
categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau
de instituţiile publice şi organele de specialitate ale adminis-
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traţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi
termenele de clasificare aferente (M.O. nr. 9 din 04.01.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de evaluare a
calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul
preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, din 12.12.2017
(M.O. nr. 11 din 05.01.2018)
l Guvernul României - Planul naţional de gestionare a
deşeurilor, din 20.12.2017 (M.O. nr. 11 bis din 05.01.2018)
l H.G. nr. 935/2017 privind actualizarea valorii de inventar şi
a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie
Gătaia (M.O. nr. 12 din 05.01.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 1/2018 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României (M.O. nr. 19 din 09.01.2018)
l Guvernul României - Programul statistic naţional multianual 2018-2020, din 20.12.2017 (M.O. nr. 21 din 09.01.2018)
l H.G. nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice
necesare aplicării art. 3^2 din O.u.G. nr. 156/2007 privind
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la
Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme (M.O. nr. 22 din 10.01.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/2017 privind
lansarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor cu noua
stemă a ţării (M.O. nr. 24 din 10.01.2018)
l Ministerul Sănătăţii - Normele de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
din 05.01.2018 (M.O. nr. 31 din 12.01.2018)
l Consiliul Europei - Convenţia Consiliului Europei
referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi
serviciilor la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive
din 29.11.2016 (M.O. nr. 37 din 16.01.2018)
l Legea nr. 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor (M.O. nr. 49 din 18.01.2018)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1168/2017 /
492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în
activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O. nr.
52 din 18.01.2018)
l Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
(M.O. nr. 52 din 18.01.2018)
l Legea nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (M.O. nr. 55 din 18.01.2018)
l Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Ghidul beneficiarului - 2018, din 10.01.2018 (M.O. nr. 57 din 19.01.2018)
l Ministerul Transporturilor - Normele privind protecţia
mediului ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător din
22.12.2017 (M.O. nr. 59 din 19.01.2018)

l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pt. perioada 2015-2019, din 17.08.2017 (M.O. nr. 62 din 22.01.2018)
l Legea nr. 39/2018 pentru modificarea O.u.G. nr. 92/2012
privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute
în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1
ianuarie - 31 decembrie 2013 (M.O. nr. 67 din 23.01.2018)
l Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului
ecologic (M.O. nr. 67 din 23.01.2018)
l Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali - Registrul Naţional
al Asistenţilor Sociali din România din 18.12.2017 (M.O. nr. 68
bis din 23.01.2018)
l Legea nr. 44/2018 pt. modificarea şi completarea O.u.G.
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 69 din 23.01.2018)
l Legea nr. 45/2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 (M.O. nr. 69 din 23.01.2018)
l Ministerul Transporturilor - Normele tehnice privind
condiţiile de proiectare şi amplasarea construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor,
pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi
amenajare a căilor de acces la drumurile publice din
22.12.2017 (M.O. nr. 71 din 23.01.2018)
l Ministerul Justiţiei - Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie din
subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din
21.12.2017 (M.O. nr. 74 din 25.01.2018)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 12/2018 pentru
modificarea Instrucţiunilor privind transferul studenţilor
înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de
licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.144/2012
(M.O. nr. 74 din 25.01.2018)
l Guvernul României - Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor,
republicată, din 17.01.2018 (M.O. nr. 83 bis din 29.01.2018)
l Parlamentul României - Programul de guvernare 20182020, din 29.01.2018 (M.O. nr. 84 din 29.01.2018)
l Guvernul României - Regulamentul-cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum
şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Învăţământ" din
31.01.2018 (M.O. nr. 95 din 31.01.2018)
l

Problemele existente în negocierile între Atena şi Skopje
privind disputa referitoare la viitoarea denumire pentru fosta
republică iugoslavă Macedonia rămân nerezolvate şi discuţiile
vor continua, a anunţat recent emisarul ONU în acest dosar,
Matthew Nimetz, la finalul unei întâlniri mediate, la Viena, între
ministrul grec de externe şi omologul său macedonean.

La Bruxelles a avut loc întâlnirea trilaterală
România-Bulgaria-Uniunea Europeană
privind Strategia Uniunii Europene pentru
regiunea Dunării (SUERD), în cadrul căreia s-a
discutat tema condiţiilor de navigaţie pe
sectorul româno-bulgar al Dunării.

Ini]iativa cet@]eneasc@ european@
Comisia Europeană a adoptat cel de al doilea Raport
referitor la aplicarea Regulamentului privind iniţiativa
cetăţenească europeană (ICE).
Se estimează că din 2012, de când este în vigoare
acest nou instrument, 9 milioane de europeni din toate
cele 28 de state membre au sprijinit o iniţiativă
cetăţenească europeană. Patru iniţiative reuşite au
colectat până în prezent peste 1 milion de semnături
fiecare, iar Comisia s-a angajat să întreprindă acţiuni
subsecvente cu privire la 3 dintre acestea.
În ultimii 3 ani instrumentul a făcut obiectul unor
îmbunătăţiri fără caracter legislativ. De asemenea,
Comisia Juncker a optat pentru o abordare cu un caracter
politic mai pronunţat, toate cererile de înregistrare
(înainte de colectarea semnăturilor) fiind în prezent
examinate de către colegiul comisarilor, iar în unele cazuri
acceptându-se o înregistrare parţială. În urma acestor
modificări s-a înregistrat o creştere importantă a
numărului de iniţiative acceptate pentru înregistrare, şi
anume aproximativ 90 % din iniţiativele propuse din
aprilie 2015, comparativ cu 60 % din totalul propunerilor
depuse în perioada de 3 ani care a precedat această dată.
Printre cele 4 iniţiative cetăţeneşti care au obţinut
sprijinul a peste 1 milion de cetăţeni se află iniţiativa Stop
Vivisection (Opriţi vivisecţia), în cazul căreia Comisia a
adoptat acţiuni fără caracter legislativ; ca răspuns la
iniţiativa Right2Water (Dreptul la apă) Comisia a propus,
în luna februarie, revizuirea Directivei privind apa
potabilă; iar în cazul iniţiativei Ban glyphosate and toxic
pesticides (Interzicerea glifosatului şi a pesticidelor
toxice), Comisia a anunţat o propunere legislativă în
vederea îmbunătăţirii transparenţei evaluărilor ştiinţifice

şi a procesului decizional.
După ce Comisia şi-a prezentat primul raport privind
aplicarea iniţiativei cetăţeneşti europene, în martie 2015,
s-a lansat un proces de revizuire pentru a îmbunătăţi eficacitatea instrumentului, în special o consultare publică
deschisă. Ulterior, la 13 septembrie 2017, Comisia a
propus un nou regulament care trebuie în prezent adoptat
de către Parlamentul European şi Consiliu. Noul regulament va face iniţiativa cetăţenească europeană mai accesibilă, mai puţin împovărătoare şi mai uşor de utilizat de
către organizatori şi susţinători. Comisia insistă ca regulamentul să fie adoptat până la sfârşitul anului 2018, astfel
încât acesta să poată intra în vigoare în ianuarie 2020.
Context
Iniţiativele cetăţeneşti europene au fost introduse de
Tratatul de la Lisabona, fiind lansate ca instrumente prin
care cetăţenii pot contribui la stabilirea agendei de lucru în
aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind iniţiativa cetăţenească europeană, care pune
în aplicare dispoziţiile din tratat.
După înregistrarea oficială, o iniţiativă cetăţenească
europeană permite ca 1 milion de cetăţeni din cel puţin un
sfert din statele membre ale UE să invite Comisia
Europeană să propună un act juridic în domeniile în care
Comisia are competenţa de a acţiona.
Condiţiile de admisibilitate, astfel cum sunt prevăzute
în Regulamentul privind iniţiativa cetăţenească, sunt:
acţiunea propusă să nu se afle în mod vădit în afara sferei
de competenţă a Comisiei în ceea ce priveşte
prezentarea unei propuneri de act juridic, să nu fie în mod
vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie şi să nu
IP/18/2563
contravină în mod vădit valorilor Uniunii.

O reuniune între instituţiile UE şi bisericile europene,
asociaţiile religioase şi organizaţiile neconfesionale a avut loc
în PE sub auspiciile primului vicepreşedinte Mairead
McGuinness. De această dată, dialogul inter-religios s-a
concentrat pe problema discriminării şi a persecutării
persoanelor care nu au o credinţă religioasă din întreaga lume.
La cel de-al 78-lea congres al partidului socialist
din Franţa, Olivier Faure, preşedintele grupului Noua
Stângă din Adunarea Generală (parlament) a fost ales
prim secretar al partidului, rezultat ce validează rezultatele
unui vot intern care a avut loc în zilele de 15 şi 29 martie.
La scrutinul prezidenţial din aprilie şi mai 2017,
candidatul PS, Benoit Hamon, a fost eliminat din primul tur,
primind doar 6.3% din voturi, iar în legislativele din iunie,
partidul abia a obţinut 30 de mandate de deputaţi.
Alianţa de guvernare Fidesz - KDNP (centru dreapta)
a câştigat alegerile legislative din Ungaria, desfăşurate în
8 aprilie, cu 48% din voturi respectiv, 133 de mandate din
cele 199 ale parlamentului de la Budapesta, o majoritate
de două treimi în viitorul parlament al Ungariei.
Partidul naţionalist Jobbik s-a plasat pe locul al doilea,
cu 20% din voturi, urmat de alianţa MSZP (socialist) Parbeszed, cu 12%, LMP (Politica Poate fi Altfel) de 6%,
Coaliţia Democratică (GK) a fostului premier Ferenc
Gyurcsány, 5%.
Rata de participare la scrutin a fost de 69% din numărul
alegătorilor.
La Bruxelles a avut loc întâlnirea trilaterală RomâniaBulgaria-Uniunea Europeană privind Strategia Uniunii
Europene pentru regiunea Dunării (SUERD), în cadrul
căreia s-a discutat tema condiţiilor de navigaţie pe sectorul
româno-bulgar al Dunării, potrivit unui comunicat al
Ministerului Transporturilor. Participanţii au discutat
despre îmbunătăţirea condiţiilor minime de navigaţie pe
sectorul comun româno-bulgar al Dunării, conform
recomandărilor Comisiei Dunării.

Prezum]ia de nevinov@]ie este un drept fundamental }i trebuie respectat@ în practic@ peste tot în Europa
Noile norme UE care garantează că orice persoană acuzată sau suspectată de o
infracţiune este nevinovată până când se va dovedi vinovată (ei incumbit probatio qui
dicit, non qui negat) se aplică de la data de 1 aprilie.
De asemenea, regulile vor proteja mai bine dreptul persoanelor de a păstra tăcerea şi
dreptul de a fi prezenţi la procesul lor. Aceasta va asigura că persoanele din întreaga UE
beneficiază întotdeauna de aceste drepturi procedurale, care până la data menţionată nu
au fost protejate în acelaşi mod în fiecare stat membru.
Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitatea între sexe a declarat: "9

milioane de persoane se confruntă în fiecare an cu o procedură penală în întreaga UE.
Fiecare cetăţean trebuie să aibă întotdeauna parte de un proces echitabil. Invit toate
statele membre să pună în aplicare regulile cât mai repede posibil." Directiva mai
garantează că este interzis autorităţilor publice şi deciziilor judiciare să facă orice
referinţă publică la vinovăţie înainte ca persoana să fie dovedită vinovată.
Prezumţia de nevinovăţie este un drept universal al omului în temeiul Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului a ONU, articolul 11. Acum devine obligatorie şi pe întreg
teritoriul UE.

l De la 31 martie 2018, dispozitivele de apel de urgenţă care avertizează automat serviciile de salvare pentru accidentele auto trebuie să fie montate la toate modelele
noi de autoturisme şi camionete uşoare l Începând cu 1 aprilie 2018, europenii pot să acceseze conţinutul online la care sunt abonaţi în ţările lor, oriunde s-ar afla în UE l
Marea Britanie a deschis prima bază militară permanentă în Orientul Mijlociu, în mai mult de patru decenii, în Bahrain, Golful Persic l Franţa a înregistrat în 2017 un
deficit public de 2.6% din PIB. Este pentru prima dată după 2007 când Franţa reuşeşte să reducă deficitul public sub limita de 3% din PIB prevăzută în Tratatul de la
Maastricht l Armata germană şi-a încetat, după opt ani, misiunea de instruire din Somalia şi a retras toţi militarii detaşaţi înapoi în ţară l
Alegerile prezidenţiale din Egipt au avut
câştigător aşteptat, preşedintele în funcţie,
Abdel Fattah al-Sisi. Fostul general a condus
în 2013 armata care l-a înlăturat de la putere pe
primul preşedinte egiptean ales democratic,
Mohamed Mursi
SUA. Pre şedintele american, Donald
Trump, i-a primit la Casa Albă, pe 3 aprilie, pe
liderii Estoniei, Letoniei şi Lituaniei.
Acest summit Ţ ările Baltice-SUA s-a
concentrat pe cea mai bună modalitate de
întărire a relaţiilor de securitate, afaceri, comerţ,
energie şi cultură între aceste state şi SUA.
Cancelarul german Angela Merkel va
efectua o vizită la Casa Albă pentru discuţii cu
preşedintele american Donald Trump în 27
aprilie, pe fondul punctelor de vedere diferite
legate de un acord nuclear cu Iranul şi comerţul
SUA - EU.
Întâlnirea dintre cei doi se va desfăşura la trei
zile după vizita de stat a preşedintelui francez
Emmanuel Macron în capitala SUA, chiar
înainte de expirarea la 1 mai a suspendării
pentru Uniunea Europeană a taxelor de import
pentru oţel şi aluminiu din SUA.
Vizitele celor doi se desfăşoară şi cu puţin
timp înainte de termenul limită de 12 mai, până
la care Trump a decis să modifice înţelegere
internaţională pentru reducerea programului
nuclear al Iranului.
Până acum, biroul cancelarului german nu a
avut nici un comentariu asupra vizitei
planificate.

Alegerile legislative şi regionale se vor desfăşura în Afganistan
pe 20 octombrie, cu o întârziere de trei ani faţă de calendarul iniţial,
a anunţat comisia electorală. Alegerile vor permite reînnoirea
pentru cinci ani a mandatelor celor 249 de deputaţi aleşi în 2010. În
mod normal, acestea vor fi urmate de alegerile prezidenţiale în
primăvara anului 2019.
Coreea de Nord. La sfârşitul lunii martie,
liderul nord-coreean Kim Jong-un, împreună cu
soţia sa Ri Sol-ju, a efectuat o vizită neoficială de
trei zile în China, la invitaţia preşedintelui chinez
Xi Jinping, a anunţat presa de stat din Coreea de
Nord. Este prima vizită externă a lui Kim Jong-un
de la instalarea în funcţie.
Coreea de Sud şi Statele Unite ale Americii
se pregătesc să organizeze discuţii la nivel înalt
cu nordul în aprilie respectiv mai. Coreea de Sud
şi Coreea de Nord au convenit să organizeze pe
27 aprilie întâlnirea în Panmunjom, un sat la nord
de graniţa de facto dintre cele două state, unde a
fost semnat Acordul de armistiţiu coreean din
1953 care a pus capăt războiul din Coreea.
Mass-media de stat din Coreea de Nord a
prezentat recent întâlnirea ministrului de externe
Ri Yong-ho cu omologul său rus, Serghei Lavrov,
la Moscova.
Cu această ocazie, Phenian şi Moscova au
convenit să susţină „relaţiile de cooperare de
bună vecinătate” în diverse domenii în acest an,
pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a
legăturilor diplomatice dintre cele două ţări,
potrivit sursei citate. Relatarea nu menţionează
dacă cei doi au discutat problema denuclearizării în peninsulă.

Parlamentul din Myanmar l-a ales pe Win Myint
în funcţia de preşedinte al ţării, în urma demisiei
predecesorului său. Win Myint este un membru
marcant al Ligii Naţionale pentru Democraţie
(NLD), la guvernare, şi un aliat apropiat al lui Aung
San Suu Kyi.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a efectuat o vizită de două zile în
Turcia, unde a lansat, împreună cu gazda sa, Recep Tayyip Erdogan,
construirea unei centrale nucleare.
În timpul vizitei la Ankara, preşedintele FR a participat şi la summitul
trilateral consacrat Siriei, alături de omologii din Turcia şi Iran.
Preşedinţii Chinei, Xi Jinping, şi Austriei, Alexander Van der Bellen,
au convenit să stabilească un parteneriat strategic chino-austriac şi să
avanseze în cooperarea pragmatică bilaterală.
Aflat la Beijing la invitaţia lui Xi, Van der Bellen a condus o mare delegaţie
în vizita de stat din China, inclusiv cancelarul austriac Sebastian Kurz, patru
miniştri ai cabinetului şi membri ai comunităţii de afaceri.
Membrii parlamentului din Tunisia au votat în favoarea încetării
mandatului Comisiei pentru Adevăr şi Demnitate, care expiră în mai, cu 68 de
voturi şi două abţineri.
Înainte de vot, a existat o dezbatere aprinsă între cei care se opuneau
prelungirii mandatului comisiei pentru drepturile omului şi cei care spun că
aceasta ar putea încă să facă lumină referitor la abuzurile comise de la
proclamarea independenţei ţării în 1955.
Cei care se pronunţă pentru continuarea activităţii comisiei au declarat că
votul nu ar fi trebuit să aibă loc, având în vedere faptul că nu a fost asigurat
cvorumul minim de 73 parlamentari, sau o treime, în adunarea de 217 de
locuri. Jurnaliştii locali relatează despre o posibilă luptă în justiţie pe această
temă. Comisia pentru drepturile omului a primit peste 62.000 de plângeri şi a
intervievat 50.000 de reclamanţi de la înfiinţarea sa în 2013.

l Preşedintele Rusiei, Vladimir Puţin, a acceptat să efectueze în iunie o vizită de stat în China, la invitaţia omologului său l Mandatul preşedintelui cubanez Raul Castro
se încheie în 19 aprilie, când Adunarea Naţională va alege noul lider al Cubei l După o perioadă de câteva săptămâni petrecută în SUA, Regatul Unit şi Egipt, prinţul
moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a efectuat un turneu european l
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând turbine de urcat fân în
pod, mai multe modele, motoare
de 380V, 7,5 kw şi 11 kw. Preţ de
300 €/bucata. Tel. 0744-392317.
Vând remorci de adunat fân,
mai multe modele la preţ de 1200
€/bucată. Tel. 0744-392317.
Vând greblă de întors fân, 400
€. Tel. 0744-392317.
Vând maşină de scos cartofi
400 €. Tel. 0744-392317.
Vând moară de măcinat
cereale 380 V, putere 7,5 kw, la
preţ 400 €. Tel. 0744-392317.
Vând plug de arat reversibil cu
2 brazde, se întoarce singur, se
poate regla în diferite poziţii, la
preţul de 650 €. Tel. 0744-392317.
Vând mobilă din Germania,
diferite modele, sufragerii, dormitoare, bucătării, colţare, canapele,
se asigură montajul şi transportul,
pre ţul negociabil, variaz ă în
funcţie de model de la 350 € până
la 500 €. Tel. 0744-392317.
Vând plită cu inducţie în cutie,
nouă, cu vase, încă 2 ani garanţie.
Tel. 0255-257476.
Vând haine de piele pentru
bărbaţi, mărimea 54, preţ 100 lei.
Tel. 0255-257476.
Vând flori de cameră ficus, 10
lei. Tel. 0255-257476.
Vând moară de tocat coceni
din porumb, electrică, pre ţ
negociabil. Tel. 0734-154545.
Vând maşină de făcut gard
împletit din sârmă de până la 3
mm, cu motor electric la 220 V,
preţ negociabil. Tel. 0734-154545.
Vând minicarusel 4 locuri, 6
corturi mari, 5 corturi mici. Tel.
0770-942914.
Vând la Teregova cazanele la
faţa locului, din tablă cupru de la 1
mm la 100 mm şi execut reparaţii
la cazane; fac şi căldări din cupru.
Tel. 0746-549644. (RR)
Vând în Reşiţa miei. Tel. 0746642653. (RR)
Vând la Târnova mieluţe de
Haţeg cu acte de origine; oi cu
miei sau fără miei. Tel. 0764422290. (RR)
Vând 70 de oi cu tot cu miei,
400 lei/buc. Tel. 0743-079907.
Vând la Caransebeş boiler
electric 80 l în bună stare de
funcţionare; motor electric şi
rezistenţă electrică pentru maşină
de spălat Albalux 7. Tel. 0768776073, 0255-510239. (RR)
Vând la Şemlacu Mic tăuraş la
180 kg, 2000 lei; viţea albastru
belgian la 210 kg, 11 lei/kg neg.
Tel. 0720-932180. (RR)

Vând în Reşiţa maşină de
spălat automată, 200 lei neg. Tel.
0355-804513. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă pentru
cameră de copii formată din 4
corpuri, lungime totală 3 m, este în
stare foarte bună, se oferă bonus
scaun de birou şi o măsuţă de
cafea, 100 € uşor neg. Tel. 0770428266. (RR)
Vând în Bocşa iepuri. Tel.
0759-161482. (RR)
Vând la Bozovici diferite tipuri
de mobilă adusă din străinătate la
preţuri foarte avantajoase; maşini
de spălat automate aduse de
afară; geamuri şi uşi termopan
diferite mărimi; trifoi şi lucernă
vrac. Tel. 0720-315338, 0763728153. (RR)
Cumpăr viţei şi 2 vaci cu lapte.
Tel. 0720-315338, 0763-728153.
Execut cazane la comandă,
diferite dimensiuni. Vând cazane
de 60 l, 2000 lei buc, 130 l, 3000 lei
buc Tel. 0756-387831. (RR)
Vând la Sacu 2 grăsuni la 6070 Kg; armăsar de 5 ani, 2000 €
neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa pantaloni, geci
din piele şi pantofi de motociclist
pentru bărbaţi, diferite mărimi. Tel.
0741-699855. (RR)
Vând în Lupac 35 de oi cu miei.
Tel. 0727-119472. (RR)
Vând în Lupac 70 de oi. Tel.
0737-061569. (RR)
Vând în Mercina 2 perechi de
păuni, 150 € perechea; o pereche
de fazani de casă; măgar de 2 ani.
Tel. 0779-855538. (RR)
Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 200 € neg. Tel. 0726544287. (RR)
Vând în Caransebeş cazane
pentru ţuică din cupru alimentar şi
repar la domiciliul clientului. Tel.
0724-815855. (RR)
Cumpăr în Tulcea cazan de
ţuică din alamă sau inox, folosit,
minim 100 l. Tel. 0742-838831.
Vând în Reşiţa frigider Indesit
cu 2 uşi în stare foarte bună de
funcţionare, 450 lei; dulap mare
de haine, 430 lei; pătuţ bebeluşi,
250 lei; birou, 150 lei. Tel. 0743999919. (RR)
Vând 54 de capre. Tel. 0760572161. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Mociur, 3
familii de albine cu lăzile aferente,
500 lei familia; lăzi de albine
supraetajate cu 12 rame sus şi 12
jos, 150 lei buc; 18 capre din care
8 fătate, 5 iezi şi 2 ţapi; motopompă la 380 V; motor la 220 V; 2 pompe de apă la 220 V; bormaşină
Bosch; moară de porumb. Tel.
0786-362752. (RR)
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Vând la Bocşa frigider de
maşină, 250 €; vitrină frigorifică
pentru sucuri, nouă, 400 €. Tel.
0755-597587. (RR)
Vând la Sicheviţa 2 clăi mari de
fân; butoaie de tablă cu cercuri, de
200 l şi 400 l. Tel. 0767-943102,
0730-529337. (RR)
Vând la Timişoara cazan de
ţuică din cupru alimentar de 10
găleţi, cu încărcător, descărcător
şi învârtitor, 2000 lei. Tel. 0737174992. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Watson cu diagonala 51 cm, telecomandă, 80 lei; tv Eurocolor cu
diagonala 51 cm, 80 lei; tv color
Philips cu diagonala 48 cm, telecomandă, necesită mici reparaţii; o
pereche de schiuri, 15 lei; ceas
electronic b ărbătesc, 30 lei;
pantofi de femei nr. 36 din piele; 3
perechi cizme femei nr. 38; 2
perechi de adidaşi nr. 41, 50 lei; 2
perechi de ghete nr. 43 de bărbaţi,
60 lei; ace pentru maşină de cusut
Singer, 20 lei setul; pereche de
blugi bărbaţi, 20 lei; o pereche de
pantaloni scurţi bărbăteşti, 20 lei;
etajeră de baie, 30 lei; diferite
ceasuri de femei; casete audio;
căşti audio; jucării de pluş, 30 lei;
hdd 40 GB; radio plus căşti, 20 lei.
Tel. 0741-580306. (RR)
Vând la Oraviţa drujbe Husqvarna; polizor unghiular; tablă
cutată de 1.5 mm grosime;
panouri tablă de 2 mm grosime;
bară din alamă; puieţi de pruni şi
nuci altoiţi; televizor color; stâlpi
din lemn de salcâm pentru gard;
pari din salcâm pentru roşii; suport
stupi; cărucior pentru copii mici;
televizor color. Tel. 0729-704972.
Vând în Lugoj cazan de baie
pe lemne, 350 lei neg. Tel. 0731683546. (RR)
Vând la Caransebeş rochie de
mireasă 44-46. Tel. 0722-935834.
Vând la Ezeriş 2 grăsuni la 4050 kg. Tel. 0730-436301. (RR)
Executăm la Caransebe ş
cazane de ţuică la comandă, de la
1 mm la 1 cm grosime, şi reparăm
pe cele vechi din cupru. Tel. 0755221641. (RR)
Cumpăr în Lugoj televizor. Tel.
0727-364839. (RR)
Vând aparatură electrocasnică de ultimă generaţie şi mobilier
pentru copii. Tel. 0733-732123.
Vând la Timişoara telefon
Myria nou, 430 lei; Nokia 230, 170
lei; Nokia 103, 100 lei; Nokia 130,
100 lei. Tel. 0762-112012, 0741571238. (RR)
Vând în Reşiţa ţuică 36 grade,
20 lei/l. Tel. 0355-409434. (RR)
Vând o hală 12x30 cu 4.5
înălţime, confecţionată din europrofile cu stâlpi din europrofile
220. Confecţionez şi la alte
dimensiuni, la comanda clientului.
Tel. 0752-805775. (RR)
Vând 2 foehn-uri, un cd-player,
2 boxe şi un blender. Tel. 0774601613.
Vând în Re şi ţa c ărucior
handicapaţi cu 4 roţi, este în stare
bună, nou. Tel. 0728-215841.
Vând 6 oi tinere. Tel. 0731418674.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi
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Auto-Moto-Velo
Vând Renault Laguna 1999.
Preţ negociabil. Tel. 0731-158844
Vând în Reşiţa biciclete MTB
126, roţi pe 26, 16 de viteze, cauciucuri noi, suspensie pe telescoape faţă - spate, în stare foarte
bună, 300 lei; electroventilator
pentru radiator pentru Opel Astra
sau Corsa modele până în 1998,
150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Căvăran o carosată de
3.5 t. Tel. 0758-436408. (RR)
Vând în Lupac 2 cositoare, una
2200 lei neg şi una Carpatina,
2600 lei neg. Tel. 0784-860756.
Vând la Sacu Golf 3 diesel din
1992, motor de 1.9, are cauciucuri
de iarnă pe jante de aluminiu şi
cauciucuri de vară pe jante de
tablă, maşină înscrisă, 1000 €
neg. Tel. 0727-742938. (RR)
Vând în Reşiţa prăşitoare pe 4
rânduri pentru tractor, 450 €;
greblă pentru adunat fânul tip
păianjen, 750 €; bloc motor pentru
U445; cutie de viteze pentru Aro
4x4, 200 lei; remorcă de 4 t pentru
împrăştiat gunoiul pentru tractor,
1450 €; unele preţuri sunt neg. Tel.
0746-642653. (RR)
Vând la Caransebeş Opel
Calibra Sport, culoare roşie,
înmatriculat. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând la Caraşova tractor
McCormick International în 4
pistoane, de 42 CP; căruţă pentru
tractor lungă de 4 m cu loitre din
ţeavă de sondă, covoare laterale
din bandă transportoare, pod nou;
şpriţieră Hardi de erbicidat de 12
m lăţime, cu bazin de 600 l;
şpriţieră Hardi pentru erbicidat de
6 m lăţime, cu bazin de inox de
250 l; Ford Focus din 2001 de 1.8
diesel, cârlig. Tel. 0749-971068,
0255-232277. (RR)
Vând în Reşiţa plug PP2, 200
€; plug PP3 pe şină, 400 €; semiremorcă înmatriculată, 400 €;
motor de 45 CP, 700 €. Tel. 0757311013. (RR)
Vând la Şemlacu Mic semănătoare de păioase, 600 € neg;
discuri cu dublu disc pentru
semănătoare de păioase noi, 140
lei buc neg. Tel. 0720-932180.
Vând la Şagu, Arad, tractor 35
CP, cu remorcă basculantă, plug
după el, cositoare, încărcător
frontal, 1600 € neg; Ford Focus
motor 1.6 benzină, 1500 € neg.
Tel. 0742-010718. (RR)
Vând în Re şi ţa cositoare
Carpatina. Tel. 0731-846700 (RR)
Vând în Bozovici ma şini
diferite mărci, Opel Astra J din
2012, Volkswagen Passat 2007,
Ford Fiesta, Ford Galaxy, Opel
Corsa, Toyota Yaris; jeep-uri 4x4,
Suzuki Samurai, Mitsubishi
Pajero, Daihatsu Feroza; tractor
U650 fabricat la Braşov, primul
proprietar, cu remorcă basculantă
şi plug cu 3 brazde; 4 cauciucuri
de iarnă Michelin noi 215x60 R16
99H, 250 lei buc; maşină Mazda
323 F an 1996, benzină, motor
1.6, 4 cauciucuri de iarnă şi 4 de
vară, taxe plătite până în 2019,
1500 lei neg. Cumpăr cositoare
Carpatina. Tel. 0720-315338,
0763-728153. (RR)

Vând la Caransebeş tractor
Fiat 445 de Braşov, fabricat în
1990, cu o manetă, 6 viteze, stare
bună de funcţionare, 3000 €; plug
cu 2 brazde fabricat la Craiova
pentru tractor 445, 200 €; 2 aripi
spate pătrate, noi, pentru tractor
445, 200 €; motocositoare Carpatina, motor pe benzină de 7 CP, cu
masa de 1.60, în stare foarte bună
de funcţionare, 520 €; cositoare
BCS cu 4 discuri, masa de 1.60,
850 €; Opel Vectra din 1999, 1.8
benzină, cârlig de remorcare, taxe
la zi, 850 €; Volkswagen Passat
din 2008, diesel, motor de 140 CP,
2000 cmc, full option, recent adus
în ţară, înmatriculat, taxe la zi,
4100 €; semănătoare de porumb
românească pe 4 rânduri, de
Piatra Neamţ, 750 €; preţuri uşor
neg. Tel. 0764-140901. (RR)
Vând sau schimb pe animale,
la Sacu, Peugeot 206 din 1999,
motor 1.4, benzinar, nu este
înscris, un singur rând de numere
roşii; scuter Peugeot cu motor de
49, acte la zi, 150 € sau la schimb
cu animale. Tel. 0732-982025.
Vând la Mâtnicu Mare combină păioase marca Ferguson cu
motor de Braşov în 4 pistoane de
55 CP, masa de lucru 2.5 m; motor
Fiat în 4 pistoane; cositoare
purtată lateral de tractor Fiat sau
mai mic; pluguri cu 2, 3 şi 4
brăzdare, reversibile sau fixe;
motocultor diesel 12 CP cu plug şi
freză. Tel. 0726-862223. (RR)
Vând la Vârciorova 4 cauciucuri cu jantă, de Ford; Peugeot
206 din 2000 motor 1.2, stare
foarte bună, acte la zi, 2000 € neg.
Tel. 0732-288785. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Fendt în
3 pistoane cu pompă în linie,
cositoare laterală, set nou în el,
consumabile schimbate; freză cu
baie de ulei la o lăţime de 1.60 m;
plug reversibil cu 2 brăzdare. Tel.
0730-248120. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia Logan
din 2009, 18.500 km la bord, preţ
neg. Tel. 0766-692697. (RR)
Vând la Caransebeş Volkswagen Sharan cu 7 locuri, motor de
2000 cmc, pe gaz şi pe benzină,
an fab. 1997, verificare până în
2019, acte la zi, 2400 €. Tel. 0774009619. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo
din 2002, cutie automată, toate
dotările, în perfectă stare de
funcţionare, înmatriculat, taxele la
zi, 1500 €; cauciucuri de iarnă şi
de vară, diferite mărimi şi modele,
de la 60 lei buc; jante de tablă pe
14, 15, 16 ţoli pentru diferite tipuri
de maşini, 50 lei buc; seturi jante
aluminiu pe 14, 15, 16 ţoli, 500 lei
setul; biciclete pentru bărbaţi şi
femei, din aluminiu cu 24 de
viteze, 400 lei buc. Tel. 0752030888, 0255-233172. (RR)
Vând la Gătaia 2 cauciucuri
1400x20; cardane noi de Rabă cu
10 şi 12 găuri; motocultor cu plug,
remorcă şi altele. Tel. 0721814718. (RR)
Vând în Reşiţa, Mociur, 2
biciclete, de damă şi bărbătească;
motocultor pe benzină cu freză,
400 €; motocultor diesel, de 10
CP, cu freză şi plug reversibil,
1500 €; cositoare portabilă. Tel.
0786-362752. (RR)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
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Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând la Denta multicultivator
de munte sârbesc de 14.5 CP, cu
agregate, remorcă, 8000 €. Tel.
0763-721548. (RR)
Vând la Oraviţa ambreiaje
pentru tractor U650. Tel. 0729704972. (RR)
Vând la Fârliug Ford Escort, în
stare foarte bună de funcţionare,
acte la zi, 500 €. Tel. 0721775502. (RR)
Vând în Lugoj Matiz din 2004,
are climă, 62.000 km, 6000 lei
neg. Tel. 0731-683546. (RR)
Vând două garaje la bloc. Tel.
0770-601427.
Vând Golf VI argintiu, hatchbach, an fabricaţie 2011, 116.000
km, 1600 cmc diesel, consumabile schimbate, kit distribuţie nou +
cauciucuri de iarnă şi jante noi.
Preţ 7.900 €. Tel. 0720-672888.
Vând la Căvăran o carosată de
3.5 t. Tel. 0758-436408. (RR)

Imobiliare
Vând o casă, 4 camere,
dependinţe, grădină, curte mare
cu fântână, în Ticvaniu Mic 329.
Tel. 0255-215197.
Cumpăr garsonieră, în zona
Govândari, etajul 1, exclus zona
Caransebeşului, exclus prin agenţie imobiliară. Tel. 0745-805109.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Vând la cheie apartament
deosebit, 3 camere, 103 mp, 2 băi,
2 balcoane, renovat, modernizat,
dotat şi mobilat complet. Bloc
cărămidă, etaj 1. Preţ negociabil.
Tel. 0727-387477.
Vând casă în comuna Doclin,
casă nouă cu 3 camere + casă
veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Vând casă solidă, bine amenajată, în Reşiţa. Tel. 0770-546282.
Vând în Ticvaniu Mic o casă cu
6 camere, dependinţe, grădină,
curte mare cu fântână. Tel. 0255215197. (RR)
Vând apartament în Reşiţa, cu
2 camere, 3 boxe, confort 1,
decomandat, la parter înalt, zonă
liniştită, în Luncă lângă şcoala
generală nr. 6, geamuri termopan,
centrală, preţ neg. Tel. 0723482415, 0723-520785. (RR)
Vând în Caransebeş în cartierul Pipirig, apartament 3 camere
decomandate, 2 grupuri sanitare,
2 balcoane închise, mobilat, utilat,
parchetat, centrală, etaj 3. Tel.
0768-776073, 0255-510239. (RR)
Vând la Gârlişte o pădure de
gorun 2900 mp, nu este tăiat
nimic, la 300 m de şosea, cu acte
în regulă; teren intravilan 1200
mp, este un lot de casă, se poate
racorda la reţeaua de apă potabilă
şi branşa la reţeaua electrică, acte
în regulă. Tel. 0255-234404. (RR)
Vând la Berlişte o casă compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, bucătărie de vară,
canalizare, apă curentă, curte
mare, grădină 1100 mp, mobilată,
utilată, 8500 € neg. Tel. 0723329364. (RR)
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Casă de vânzare în colonia
Poiana Golului nr. 22 din Reşiţa.
Casa este intabulată, din cărămidă arsă, 4 focuri gaz, apă, canal,
spaiţ, atelier. Tel. 0724-681964.
Vând la Caransebe ş, în
"Blocul Milionarilor", apartament
cu 4 camere, garaj, boxă şi curte,
are multiple îmbunătăţiri. Tel.
0744-891694. (RR)
Vând în Reşiţa casă compusă
din 2 apartamente complet
mobilate, pe str. Cireşului nr. 51.
Tel. 0744-905597. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Str. Romanilor, apartament 3 camere, bucătărie, 2 băi, 2 coridoare, balcon,
confort 1, decomandat, 75 mp,
etaj 4, acoperit cu ţiglă, 28.500 €
neg. Tel. 0355-410070. (RR)
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, ideal pentru construcţia
unei cabane, preţ avantajos. Tel.
0751-198599. (RR)
Vând în Timişoara, zona Giroc,
apartament 55 mp, decomandat,
3/3, cu locuri de parcare. Tel.
0720-315338, 0763-728153. (RR)
Caut chirie în Reşiţa, garsonieră, apartament sau casă. Tel.
0720-315338, 0763-728153. (RR)
Cumpăr apartament în zona
Govândari, Progresului, Rodnei,
Dacia sau Herculane. Tel. 0720315338, 0763-728153. (RR)
Vând la Cuptoare o casă
compusă din 5 camere, 2 băi, 2
bucătării, mobilată, gemuri termopan, încălzire centrală pe lemne,
lemne tăiate pentru un an de zile,
garaj, curte mare, anexe, grădină
800 mp cu pomi fructiferi pe rod.
Tel. 0255-234927, 0762-791304.
Vând la Târnova casă
construită pe o suprafaţă de 113
mp, anexe 90 mp, grădină 1080
mp, curte mare, grădină cu pomi
fructiferi, fântână în curte. Tel.
0773-991835. (RR)
Vând la Bocşa casă dotată cu
toate utilităţile, 6 camere, grădină
1500 mp, preferabil în rate, neg la
faţa locului. Tel. 0755-597587.
Vând la Doclin o casă cu etaj
compusă din 6 camere, bucătărie,
baie, complet mobilată, grădină cu
pomi fructiferi, preţ negociabil la
faţa locului. Tel. 0752-030888,
0255-233172. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare casă
mare cu 3 camere la stradă, baie,
bucătărie, bonus un plaţ peste
drum de 3000 mp. Tel. 0726862223. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Dealul
Crucii, o casă tip UDR renovată,
izolată, mobilată, centrală,
grădină mare, foişor, 25.000 €
neg. Tel. 0720-054752. (RR)
Vând casă în Reşiţa, str.
Rândul 3 nr. 36, gaz, apă, canalizare. Preţ 28.000 € sau schimb cu
apartament sau casă 1-2 camere
+ diferenţă. Tel. 0769-862016.

Ofer spaţiu comercial, situat
pe B-dul Republicii 1/1/3,
suprafaţă 15 mp, ideal pentru
agenţie, birouri etc. Preţ 75 €/lună.
Tel. 0723-769089.
Vând garsonieră amenajată,
centrală termică, uşă metalică,
geamuri termopan. Tel. 0724427098.
Vând în Săvârşin, vis-a-vis de
grădina regală, casă la curte, 180
mp, construită în 2005 de către
firmă, cu toate expertizele necesare, compusă din 5 dormitoare,
living, sufragerie, baie, bucătărie,
hol, coridor mare, 2 grupuri sanitare, scară interioară, canalizare
la stradă - trebuie doar racordată,
fântână, hidrofor, centrală pe
lemne, calorifere, grădină, livadă,
pădure 400 mp, terenul total 4000
mp, casa se vinde cu 2 dormitoare
mobilate şi o bucătărie mobilată,
preţ discutabil la faţa locului. Tel.
0744-324918. (RR)
Vând la Bocşa casă dotată cu
toate utilităţile, grădină, în rate,
1800 € lunar, 40 de luni. Tel. 0255555270.
Vând în R ăchitova casă
locuibilă, grădină 1470 mp, multe
anexe, bucătărie de vară. Tel.
0721-762642. (RR)
Vând în centrul oraşului Oţelu
Roşu un apartament mobilat,
toate utilităţile, garaj. Tel. 0733524679. (RR)
Vând teren intravilan Reşiţa,
parcelă 992 mp, 31 €/mp. Apă şi
canalizare pe parcelă, curent
lângă. Tel. 0721-174210.
Vând casă cu 3 camere, bucătărie, baie, centrală, termopane,
uşi noi, gresie, faianţă, laminate,
curte, grădină, preţ 68.000 € sau
schimb cu apartament 2 camere şi
diferenţă. Tel. 0748-077142.
Vând în Reşiţa casă compusă
din 2 apartamente complet
mobilate, pe str. Cireşului nr. 51.
Tel. 0744-905597. (RR)
Vând la Cuptoare o casă
compusă din 5 camere, 2 băi, 2
bucătării, mobilată, gemuri termopan, încălzire centrală pe lemne,
lemne tăiate pentru un an de zile,
garaj, curte mare, anexe, grădină
800 mp cu pomi fructiferi pe rod.
Tel. 0255-234927, 0762-791304.
Vând în Reşiţa casă compusă
din 3 dormitoare, salon, 2 băi,
bucătărie, garaj, toate utilităţile.
Tel. 0740-880117.
Cumpăr apartament 2 camere.
Tel. 0724-761770.
Vând în Caransebeş, zona
Balta Sărată, apartament 2 camere cu balcoane, baie şi mansardă
cu dressing şi baie, accesul la
mansardă se face din apartament
printr-o scară retractabilă, mansarda are proiect aprobat, pe bani
sau la schimb cu o casă în
Caransebeş. Tel. 0740-495415.
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Caut bătrân pentru îngrijire.
Tel. 0787-362755.
Repar tapiţez colţare, canapele, fotolii, scaune. Asigur
Caut în Reşiţa cioban pentru transport şi montaj. Pre ţuri
oi. Tel. 0731-846700. (RR)
negociabile. Tel. 0747-478023.
Caut în Bozovici cioban la oi.
Tel. 0720-315338, 0763-728153.
Execut cazane la comandă,
Caut o femeie din Caraşdiferite dimensiuni. Tel. 0756Severin pentru o relaţie serioasă
387831. (RR)
Ofer servicii de înmatriculări de durată. Eu 34 ani drăguţ. Tel.
auto în Bocşa şi Caransebeş. Mă 0725-436050.
ocup de toate formalităţile neceCaut o doamnă de vârsta a IIIsare. Tel. 0744-392317.
a din oraş. Rog seriozitate. Tel.
Execut, repar, vopsesc, mon- 0771-496783.
tez, rulouri Esslinger din lemn de
Doamnă 51 ani, caut domn
tei, plastic şi aluminiu, oblon mobil până în 60 ani să locuiască la
din lemn (şolocat). Reparaţii capi- mine acasă. Tel. 0746-907129,
tale şi vopsire pentru rulourile din 0755-564966.
lemn. Înlocuiesc rulouri din lemn
Doresc să cunosc o doamnă
degradate cu rulouri noi din PVC,
înlocuitorul lemnului. La mine se care doreşte o relaţie sinceră de
găsesc orice fel de piese de prietenie pe parcurs căsătorie, eu
schimb. Tel. 0744-197439, 0729- 58 ani fără obligaţii. Tel. 0753955307.
468288.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Matrimoniale

Bursa General@ a Locurilor de Munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin va organiza, în data de 20 aprilie 2018, Bursa generală a
locurilor de muncă, prima bursă din acest an. Evenimentul va avea loc
la nivel naţional şi se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă sau celor care doresc să se orienteze/reorienteze
profesional.
Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Muncă îl
constituie creşterea gradului de ocupare, existând posibilitatea
interacţiunii directe dintre angajator şi solicitant.
Bursa Generală a Locurilor de Muncă reprezintă o oportunitate
pentru toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă interesaţi de a
cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a
putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirii lor
profesionale, sau, în ultimă instanţă, să se orienteze/reorienteze
profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen
mediu şi lung. Localităţile şi locaţiile din judeţul Caraş-Severin unde se
va organiza Bursa Generală a Locurilor de Muncă vor fi stabilite în
funcţie de solicitările agenţilor economici şi vor fi comunicate ulterior.
Angajatorii care dispun de locuri de muncă vacante şi sunt
interesaţi să participe la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, pot
depune situaţia privind locurile de muncă vacante ce pot fi oferite în
cadrul bursei la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212160), la
sediile Punctelor de lucru ale AJOFM Caraş-Severin din Anina, Băile
Herculane, Bocşa, Bozovici, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa şi
O ţelu Ro şu sau le pot transmite pe adresa de e-mail:
ajofm@cs.anofm.ro.
Participarea la acest eveniment este gratuită.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.04.2018
REŞIŢA: caricaturist (studii superioare): 1; electrician auto: 1;
electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; inginer electrician: 2; inginer
maşini hidraulice şi pneumatice: 1; inginer reţele electrice: 1;
lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale: 1; manager
de zonă: 1; mecanic auto: 1; muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1;
revizor gestiune: 1; şofer de autoturisme şi camionete: 1; strungar
universal: 1; sudor: 1; vânzător: 1; vopsitor auto: 1; zidar pietrar: 1;
BĂILE HERCULANE: administrator hotel: 1; agent de vânzări:
1; ajutor ospătar: 1; ambalator manual: 1; asistent medical
fizioterapie: 5; barman: 4; bucătar: 7; cameristă hotel: 11; contabilşef: 1; femeie de serviciu: 4; frizer: 1; lucrător bucătărie (spălător
vase mari): 25; lucrător pensiune turistică: 1; manipulant mărfuri:
24; ospătar (chelner): 28; recepţioner de hotel: 3; şef de sală
restaurant: 2; sortator produse: 3; spălătoreasă lenjerie: 3;
BOCŞA: femeie de serviciu: 2; manipulant mărfuri: 2; muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide: 4;
BOZOVICI: ospătar (chelner): 1;
CARANSEBEŞ: inginer mecanic: 1;
TOTAL JUDEŢ: 156

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
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RemoveDebris, misiune experiment pentru înlăturarea deşeurilor spaţiale
Primul experiment conceput pentru a demonstra
viabilitatea eliminării active a deşeurilor spaţiale de pe
orbita P ământului a ajuns la Sta ţia Spaţial ă
Internaţională cu ajutorul capsulei Dragon dezvoltată
de SpaceX.
RemoveDebris este un proiect de cercetare finanţat
de Uniunea Europeană care dezvoltă şi efectuează o
misiune demonstrativă cu costuri reduse pe orbită şi
care urmăreşte determinarea riscurilor şi verificarea
tehnologiilor necesare pentru misiunile viitoare de
eliminare activă a deşeurilor (Removal Debris Removal
- ADR). Nu este o demonstraţie end-to-end a unei
misiuni complete ADR. Cu toate acestea, va testa
utilizarea pe orbită a unor aspecte-cheie ale unei
misiuni „reale” de ADR. Experimentul RemoveDebris
transpor-tat recent, are aproximativ dimensiunea unei
maşini de spălat şi cântăreşte 100 de kilograme. Acesta
poartă trei tipuri de tehnologii pentru captarea
deşertului spaţial şi pentru scoaterea activă de pe
orbită - un harpon, o plasă şi o pânză de tragere. Va
testa, de asemenea, un sistem LIDAR pentru navigaţia
optică care va ajuta viitoarele navele spaţiale de
curăţare să vizeze mai precis obiectivele lor. Practic, un
microsatelit numit RemoveSAT va lansa şi captura
două ţinte - resturi spaţiale -, numite DebrisSats,
folosind în succesiune diferite tehnologii.
„Pentru această misiune, folosim cubesatele
noastre pe post de resturi”, a declarat Jason Forshaw,
manager de proiect RemoveDebris la Universitatea din
Surrey. „Aceşti mici sateliţi sunt de dimensiunea unei
cutii de pantofi. Îi aruncăm pe orbită iar apoi îi capturăm
cu plasa”.
El a spus că echipa a decis să-şi transporte propriile
bucăţi de gunoi spaţial, din cauza problemelor legale
care nu permit manipularea obiectelor spaţiale care

aparţin altcuiva, chiar dacă acestea nu mai sunt
funcţionale.
În prezent, există peste jumătate de milion de bucăţi
de gunoi potenţial periculos în spaţiu care plutesc
deasupra Pământului.
Acestea variază în mărime şi pot include obiecte ca
o treaptă de rachetă folosită sau o mănuşă uitată de la
un astronaut. Prezenţa lor a devenit o problemă
serioasă care ameninţă să distrugă nave spaţiale
operaţionale.
Mai mult de 20.000 de resturi sunt mai mari decât un
softball (o variantă de baseball cu o minge mai mare pe
un teren mai mic), potrivit NASA. Un gunoi în spaţiu
poate călători cu până la 27.000 km/h, ceea ce este
suficient de rapid pentru a distruge un satelit sau o
rachetă, a spus agenţia.
„Chiar şi bucăţi mici de vopsea pot deteriora o navă
spaţială atunci când călătoresc cu aceste viteze”, a
explicat NASA.
Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă sunt limitaţi în
tipurile de tehnici pe care le pot folosi pentru a elimina
resturile spaţiale. Metodele tradiţionale de prindere nu
sunt posibile în spaţiu, deoarece dispozitivele de
aspiraţie, de exemplu, nu funcţionează în vid şi
temperaturile sunt prea reci pentru substanţe precum
benzi şi lipici. Dispozitivele de prindere pe bază de
magneţi sunt inutile deoarece majoritatea resturilor de
pe orbita din jurul Pământului nu sunt magnetice.
Oamenii de ştiinţă indică, de obicei, două
evenimente care au înrăutăţit grav problema resturilor
din spaţiu.
Primul a fost în februarie 2009, când un satelit de
telecomunicaţii Iridium şi Kosmos-2251, un satelit
militar rus, s-au ciocnit accidental.
Al doilea a fost în ianuarie 2007, când China a testat
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o armă anti-satelit pe un satelit vechi Fengyun.
Experţii au subliniat, de asemenea, două zone care
au devenit îngrijorător de periculoase.
Una este orbita joasă a Pământului, folosită de
sateliţii pentru navigaţie, ISS, misiunile cu echipaj uman
şi telescopul Hubble, printre altele. Alta este orbita
geostaţionară utilizat de sateliţi de comunicaţii,
meteorologie şi de supraveghere care trebuie să-şi
menţină o poziţie fixă faţă de Pământ.
Unii experţi susţin chiar că temerile legate de
sindromul Kessler, o cascadă de coliziuni imposibil de
oprit, devin realitate.
RemoveDebris are pregătite mai multe teste. Într-un
scenariu, o reţea foarte mare este eliberată de satelit
pentru a captura un cubesat. Un alt experiment implică
folosirea unui harpon, ataşat la satelitul RemoveDebris
printr-un cablu lung, pentru a draga resturile de spaţiu.
Harponul va străpunge resturile pentru a le prinde.
Odată ce toate experimentele sunt finalizate,
satelitul va desfăşura o plasă ca un zmeu, pentru a le
aduna şi accelera procesul de mutare de pe orbită
pentru a fi arse în atmosferă. În cazul în care
experimentul are succes, oamenii de ştiinţă speră că
acesta poate servi drept model pentru metode cu
costuri scăzute de recuperare a resturilor spaţiale. Ei
speră, de asemenea, să lanseze misiuni suplimentare
în viitor.
„De la începutul epocii spaţiale, resturile s-au adunat
treptat pe orbite şi în prezent există aproape 7000 de
tone în jurul Pământului”, a declarat profesorul Sir
Martin Sweeting, preşedintele executiv al Surrey
Satellite Technology. „Este timpul pentru comunitatea
spaţială internaţională să înceapă să atenueze, să
limiteze şi să controleze gunoiul din spaţiu” a completat
el la conferinţa de presă prilejuită de lansare.
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