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1. Introducere
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva este regie autonomă de
interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea
publică centrală care răspunde de silvicultură şi are ca scop
principal administrarea durabilă şi unitară a fondului forestier
proprietate publică a statului.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva, precum şi atribuţiile şi competenţele
consiliului de administraţie şi ale directorului general sunt stabilite
prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009.
Direcţia Silvică Caraş-Severin este una dintre cele 41 de unităţi
din structura Regiei Naţionale pădurilor - Romsilva şi are în
administrare prin cele 17 ocoale silvice, o suprafaţa totală de 348,2
mii hectare după cum urmează:
l 24,4 mii hectare (38% din suprafaţa judeţului) de fond forestier
proprietate publică a statului;
l 23,8 mii hectare (3% din suprafaţa judeţului) de fond forestier
proprietate a altor deţinători (u.a.t-uri, persoane fizice şi juridice).
Aproximativ 98% din suprafaţa fondului forestier administrat de
direcţia silvică este reprezentată de păduri, diferenţa de suprafaţă o
reprezintă drumurile auto forestiere, terenurile pentru cultura şi
administrarea silvică şi alte terenuri.
Din totalul de 324,4 mii hectare de fond forestier aflat în
administrarea direcţiei silvice, 118 mii hectare (36% din suprafaţa
totală de fond forestier) reprezintă întinderea celor 4 parcuri
naţionale şi naturale situate în judeţul nostru. Din această suprafaţă
38 mii hectare reprezintă zone de non-intervenţie (conservare
speciala sau strictă), în care nu se execută nici un fel de lucrări
silvice, restul suprafeţei fiind în zonele unde pot fi executate
anumite tipuri de lucrări silvice (O.u.G. 57/2007, art. 22).
Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasi-virgine include
pentru judeţul Caraş-Severin o suprafaţă totală de 6.614 hectare
din care: 425 hectare păduri virgine, respectiv 5.751 hectare păduri
cvasi-virgine.
De asemenea, există studii depuse pentru completarea
catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasi-virgine cu noi
suprafeţe care însumează 8.950 hectare.
Administrarea fondului forestier se realizează prin
amenajamente silvice, care sunt studii de bază în gestionarea
pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic,
fundamentat ecologic, care se elaborează de institute de proiectare
atestate, fiind aprobate prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor
având valabilitatea de 10 ani.
Direcţia Silvică Caraş-Severin, a urmat etapele procesului de
certificare a managementului forestier, conform standardului FSC,
obţinându-se certificatul seria SA-FM/COC-006296, valabil 5 ani
de zile până la data de 22.05.2018.
Garda Forestieră Caraş-Severin, subunitate integral bugetară
fără personalitate juridică aparţine de Garda Forestieră Timişoara,
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Primăria Reşiţa
ne informează

aflată în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor. Garda
Prefectura - audienţe
Forestieră îşi desfăşoară activitatea cu 15 inspectori din care 3 cu
activitate de implementare şi 12 cu activitate de control în aplicarea
în Caransebeş
regimului silvic.
Suprafaţa totală a pădurilor în judeţul Caraş-Severin este 426,9
....pag. 2
mii hectare ceea ce înseamnă 49% din suprafaţa judeţului, faţă de
Acte normative de
media pe ţară care este de 26% şi faţă de media europeană de
32%.
interes general publicate
Structura proprietăţii fondului forestier din judeţul Caraş-Severin
se prezintă astfel: 342,1 mii hectare sunt fond forestier proprietate
în Monitorul Oficial
publică a statului român administrat de Direcţia Silvică Caraş....pag. 3
Severin şi de I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” O.S.E. Caransebeş, 58,6
mii hectare sunt proprietate a unităţilor administrative teritoriale şi
Evaluarea Naţională
26,2 mii hectare proprietate a persoanelor fizice şi juridice .
2. Recoltarea masei lemnoase, la 30.09.2018 - fondul
şi Bacalaureat
forestier proprietate publică a statului
Posibilitatea anuală este volumul de lemn ce poate fi recoltat
Debirocratizarea
dintr-o pădure pe perioada unui an de zile, iar la nivelul Direcţiei
sistemului de
Silvice Caraş-Severin pentru anul 2018 programul total de recoltare
c
a masei lemnoase este de 786 mii m .
învăţământ
Modalităţile de recoltare a masei lemnoase sunt următoarele:
l vânzare pe picior către agenţi economici - 572 mii mc;
Metodologia de evaluare
l recoltare prin prestări de servicii - 154 mii mc;
l recoltare în regie proprie - 60 mii mc;
a studiilor universitare
Volumul total de masă lemnoasă exploatată până la 30.09.2018
este de 390 mii mc, din care 316 mii mc a fost exploatat pe baza
de doctorat
contractelor de masă lemnoasă pe picior, diferenţa de 74 mii mc în
regie proprie şi prin contracte de prestări servicii.
Achiziţie din Programul
Pentru asigurarea populaţiei din judeţ cu lemn pentru încălzirea
pentru şcoli
locuinţelor în anul 2018, Direcţia Silvică Caraş-Severin a încheiat
67 de parteneriate cu primările din judeţ, acoperind 274 din
...pag. 4
comunităţile locale, angajându-ne ca până la finele anului să
punem la dispoziţie pentru cumpărare un volum de 64 mii mc. Până
Ordinele de
la data de 30 septembrie direcţia silvică a oferit în baza acestor
parteneriate un volum de 40 mii mc, populaţia cumpărând o
indisponibilizare
cantitate de 18,8 mii mc.
şi de confiscare
3. Administrarea fondului forestier a altor deţinători (u.a.t.ri, persoane juridice şi fizice) de către direcţia silvică pe bază
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de contracte
În urma aplicării legilor fondului funciar până în prezent s-au
Anunţuri,
retrocedat u.a.t-urilor, persoanelor juridice şi fizice suprafaţa totală
de 45.821 hectare, din care 13.607 hectare persoanelor fizice şi
publicitate
32.214 hectare u.a.t-urilor şi persoanelor juridice.
...pag. 6-7
Până în prezent proprietarii de fond forestier au încheiat cu
direcţia silvică un număr de 301 de contracte de administrare sau
Naşterea primului
de servicii silvice pentru suprafaţa totală de 23.848 hectare din
care: 245 de contracte cu persoane fizice pentru suprafaţa de 761
copil în Spaţiu
hectare, respectiv 56 de contracte cu u.a.t.-uri şi persoane juridice
...pag. 8
pentru suprafaţa de 23.087 hectare.
(continuare în pagina 2)
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Primăria Reşiţa ne informează
În fiecare an, la data de 9 noiembrie, reţeaua United for Intercultural Action
din Olanda coordonează Ziua Internaţională Împotriva Fascismului şi
Antisemitismului şi solicită comunităţii internaţionale să pună capăt
sentimentului de ură.
Cu acest prilej, Biblioteca Municipală Reşiţa în colaborare cu Asociaţia
Nevo Parudimos vor organiza vineri, ora 11:00, la sediul bibliotecii, un atelier
non-formal prin care se va explica elevilor Şcolii Gimnaziale nr. 2 Reşiţa, cum sa ajuns la marile crime ale umanităţii şi care au fost mecanismele ce au stat în
spatele Holocaustului.
De asemenea, Biblioteca Municipală va beneficia de o donaţie de carte din
partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, donaţie ce va cuprinde
cărţi din cultura şi istoria evreilor, pentru a sublinia importanţa toleranţei.
Sunt aşteptaţi toţi cei interesaţi!
Cupa „Reşiţa” concurs de înot care se va desfăşura în data de 10 Noiembrie
la ora 10.00, la Complexul Municipal de Sport şi Sănătate „Ioan Schuster”
Reşiţa.
Această întrecere sportivă este cea de a şasea activitate din cadru
proiectului „Sănătate prin înot” iniţiat de Primăria Municipiului Reşiţa.
Participanţi: un număr de 50 de participanţi sau înscris la acest concurs,
elevi născuţi în anii 2008, 2007, 2006 - 2005, 2004- 2003 din Reşiţa.
Titluri şi premii: Toţi participanţii vor primii câte o diplomă de participare, iar
câştigătorul trofeului Cupa Reşiţa va fi elevul care va obţine cel mai bun rezultat.
Sâmbătă 10 noiembrie - ora 10.00
1. 200 m liber fete născute în anul 2008
2. 200 m liber băieţi născuţii în anul 2008
3. 200 m liber fete născute în anul 2007
4. 200 m liber băieţi născuţii în anul 2007
5. 200 m liber fete născute în anul 2006 - 2005
6. 200 m liber băieţi născuţii în anul 2006 - 2005
7. 100 m liber fete născute în anul 2004 - 2003
8. 100 m liber băieţi născuţii în anul 2004 - 2003
În ziua de sâmbătă, 3 noiembrie 2018, în municipiul Reşiţa s-a desfăşurat
Campania de colectare a DEEE-urilor organizată de Primăria Municipiului
Reşiţa în colaborare cu Serviciul Local de Colectare - fosta Asociaţia Română
pentru Reciclare RoRec, cu puncte provizorii de colectare pentru obiecte de
mici dimensiuni - ce au fost stabilite în următoarele locaţii:
l Reşiţa: l Parcul Siderurgistului l Colegiul Tehnic l Şcoala Gimnazială nr. 9
l Şcoala Gimnazială nr. 2 l Centrul de colectare RoRec str. Căminelor
intersecţie cu Al. Albăstrelelor
l Cîlnic - la maşina de colectare;
l Cuptoare - la maşina de colectare;
l Ţerova - Căminul Cultural;
l Doman - la maşina de colectare;
l Moniom - la maşina de colectare;
Obiectele de mari dimensiuni au fost preluate de la domiciliu, în urma unui
apel telefonic le la unul din cele patru numere de telefon puse la dispoziţia
cetăţenilor.
În urma extragerii din data de 05.11.2018, desfăşurată la ora 12:00 la sediul
Primăriei Municipiului Reşiţa, au fost acordate un număr de 18 premii, constând
în aparatură electrocasnică după cum urmează:
1 buc,
l frigider
l cuptor cu microunde 2 buc.
l aspiratoare cu acumulatori 2 buc.
5 buc.
l cafetiere
l fier de călcat 4 buc.
4. buc.
l mixere
Cantitatea colectată este estimată la 7,5 tone.
Lista cu câştigătorii campaniei:
1 Bogdan Iulian
frigider
2 Bichian Emil Cristian
cuptor cu microunde
3 Lazics Florin
cuptor cu microunde
4 Stanca Toma Ion
aspirator
5 Bradea Snejana
aspirator
6 Criste Emilia Maria
mixer
7 Murariu Cristian Ştefan mixer
8 Siel Maria
mixer
9 Zimbrean Iconia
mixer
10 Rus Sorin
fier de călcat
11 Tirba Daniela
fier de călcat
12 Arusoaiei Cristina
fier de călcat
13 Ghidiboca Roxana
fier de călcat
14 Dimcea Karina
cafetieră
15 Dumitru Iuliana
cafetieră
16 Roman Daniela
cafetieră
17 Meda Valerin
cafetieră
18 Bichian Amelin Marcel
cafetieră

Prefectura - audien]e în Caransebe}
Audienţele acordate în teritoriu de către prefectul judeţului Caraş-Severin,
Matei Lupu, vor continua miercuri, 14 noiembrie 2018, în mun. Caransebeş.
Întâlnirea reprezentantului Guvernului în teritoriu cu cetăţenii interesaţi - aşteptaţi şi din zona limitrofă municipiului, spre a-şi expune problemele stringente,
ce vizează atribuţiile şi competenţele legale ale instituţiei prefectului - va avea
loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Caransebeş, cu începere de la
ora 11,00.
Înscrierea solicitanţilor se va face personal de doritori, în zilele până la data
audienţei, între orele 8,30 şi 15,30, la registratura Primăriei Municipiului
Caransebeş.
De asemenea, la numărul de telefon 0255-210459, personalul specializat
din cadrul la Compartimentului Comunicare, Informare şi Relaţii Publice al
Instituţiei Prefectului va prelua datele de contact ale petenţilor, dar şi
problematica pe care aceştia doresc să o abordeze în întâlnirea cu prefectul
judeţului, după următorul program: luni, marţi şi joi, între orele 8,30 - 16,
miercuri, între 8,30 - 18,00, şi vineri, între 8,30 - 13,30.
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Asigurarea administrării sau a serviciilor silvice reprezintă ansamblul de activităţi cu
caracter tehnic desfăşurate de ocoalele silvice în scopul asigurării pazei şi supravegherii stării
de sănătate a pădurilor şi stabilirii anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul
silvic, cu respectarea regimului silvic.
În baza contractelor încheiate au fost prestate următoarele servicii silvice:
Servicii punere în valoare (marcare) material lemnos - total - 30.500 mc, eliberare avize
însoţire material lemnos - 9.761 mc:
l fond forestier persoane fizice - 2.200 mc, din care 171 mc exploataţi;
l fond forestier u.a.t. - 28.300 mc, din care 9.590 mc exploataţi ;
Conform H.G. nr. 864/2016 - decontarea costurilor pentru asigurarea serviciului de pază a
fondului forestier, în cazul proprietăţilor forestiere cu suprafaţa mai mică sau egală cu 30
hectare, se face de la bugetul de stat.
O altă categorie de servicii este reprezentată de contractele de prestaţii silvice pentru
terenurile împădurite din afara fondului forestier (arabile sau fâneţe), încheiate cu persoanele
fizice. Pentru această categorie de vegetaţie forestieră am pus în valoare 5.841 mc, din care
2.223 mc au fost exploataţi şi transportaţi la beneficiari.
4. Asigurarea pazei fondului forestier administrat de direcţia silvică în anul 2018
Asigurarea pazei fondului forestier se realizează de către personalul silvic prin patrule
individuale sau în colaborare cu poliţia, jandarmeria şi garda forestieră.
Rezultatul acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea tăierilor şi sustragerilor
de material lemnos, în fondul forestier aflat în administrarea direcţiei silvice, este următorul:
l total acţiuni de patrulare - 1.186;
l infracţiuni silvice constatate - 8;
l plângeri la poliţie cazuri tăieri ilegale raportate conf. art.51 (21) din Legea 46/2008 - 35;
l contravenţii silvice constatate - 40;
l amenzi aplicate - 60.500 lei;
l material lemnos confiscat - 17 mc.
În conformitate cu regulamentul de pază a pădurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1076/2009, pentru fiecare canton silvic se execută anul două controale de fond. Cu ocazia
celor 870 de controale de fond şi cele 75 de controale parţiale executate în fondul forestier aflat
în administrarea noastră (stat şi alţi deţinători) în cantoanele silvice au fost constatate tăieri
ilegale de arbori din fondul forestier cu volumul total de 1.731 mc (1.261 mc - fond forestier de
stat, 470 mc alţi deţinători), din care:
l infracţiuni silvice - 606 mc;
l contravenţii silvice - 33 mc;
l nejustificat de personalul silvic - 1.092 mc.
Valoarea prejudiciilor din tăieri ilegale de arbori este de 666.026 lei, din care:
l infracţiuni silvice - 366.132 lei;
l contravenţii silvice - 11.645 lei;
l nejustificat de personalul silvic - 288.249 lei.
Valoarea prejudiciilor/ha de pădure cauzate de tăierile ilegale este de 1,89 lei/ha.
Volumul total de tăieri ilegale raportat la suprafaţa totala a fondului forestier aflată în
administrare este de 5 mc / 1.000 de hectare (0,005 mc/ha).
De menţionat că volumul total tăiat ilegal este repartizat pe toată suprafaţa aflată în
administrare (348,4 mii hectare) şi nu pe suprafeţe grupate.
5. Acţiuni desfăşurate pe linia asigurării pazei fondului forestier, efectuate de Garda
Forestieră în anul 2018
Rezultatul acţiunilor desfăşurate de Garda Forestieră pentru prevenirea şi combaterea
tăierilor şi sustragerilor de material lemnos, este următorul:
l total acţiuni de patrulare - 620;
l infracţiuni silvice constatate - 17, cu un volum de 3.051 mc şi o valoare de 1.264.770 lei;
l contravenţii silvice constatate - 3, cu un volum de 2 mc şi o valoare de 1.398 lei;
l material lemnos confiscat - 4 mc;
l control depozite şi instalaţii de debitat - 34 contravenţii, cu un volum confiscat de 191 mc;
l controale în parchete de exploatare - 73, cu o valoare a amenzilor de 108.800 lei.
6. Activitatea privind regenerarea pădurilor
Regenerarea pădurilor este un proces important în viaţa unei păduri şi presupune
înlocuirea arborilor care se exploatează cu un arboret tânăr şi se poate asigura pe cale
naturală (din sămânţă) şi artificială (prin plantaţii).
Din totalul lucrărilor prevăzute de amenajamentele silvice tăierile care promovează
regenerarea naturală sunt în proporţie de 96% , diferenţa fiind tăieri care propun regenerări
artificiale.
Tăierile de regenerare prezentate mai sus au ca scop principal înlocuirea arboretului
matern care a ajuns la vârsta exploatabilităţii şi nu işi mai îndeplineşte la maximum funcţia
ecologică şi nici pe cea economică cu unul nou. Înlocuirea se realizează prin eliminarea
treptată a arboretului matern într-o perioadă de 20-30 ani. Tăierile sunt corelate cu anii în care
apare fructificaţia la speciile principale de arbori astfel încât să se asigure regenerarea
naturală la sfârşitul aplicării intervenţiei pe cel puţin 70% din suprafaţa parcursă cu tăieri.
În tot acest timp se execută lucrări de ajutorare a regenerării naturale pentru a asigura
reuşita acesteia pe cel puţin 70% din suprafaţă. După finalizarea tăierilor urmează să se
împădurească diferenţa neregenerată natural de maximum 30% până la trecerea a cel mult 2
sezoane de vegetaţie (maxim 2 ani).
Există şi situaţii în care este nevoie să se împădurească poieni sau goluri, dar acestea nu
apar în urma tăierilor ilegale de arbori. Golurile apar de obicei în urma unor fenomene
extraordinare cum sunt doborâturile de vânt ale arboretelor sau incendiile forestiere.
Nu s-au înregistrat tăieri ilegale concentrate astfel încât să creeze un gol care să necesite a
fi împădurit.
Din punct de vedere tehnic toate suprafeţele care trebuie împădurite (ca urmare a
executării lucrărilor de exploatare sau din alte motive) formează „clasa de regenerare”. În anul
2018 direcţia silvică a regenerat suprafeţele din “clasa de regenerare” după cum urmează:
l 575 hectare de regenerări naturale;
l 168 hectare de regenerări artificiale;
l 86 hectare de completări ale regenerărilor artificiale;
l 5 hectare refaceri după calamităţi.
Pentru acţiunile de regenerări artificiale şi completarea regenerărilor artificiale s-au utilizat
800.000 de puieţi de diferite specii forestiere, majoritatea dintre aceştia fiind produşi în
pepinierele proprii.
Fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor şi a îngrijirii
arboretelor tinere sunt asigurate din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut
de art. 33 din Legea 46/2008 - Codul Silvic.
În concluzie se poate afirma că direcţia silvică a luat toate măsurile care sunt impuse de
legislaţie şi normele tehnice în vigoare în aşa fel încât să nu existe suprafeţe neregenerate.
D.S. Caraş-Severin
Director Daniel Poliţă

G.F.J. Caraş-Severin
Coordonator Marişescu Ilie

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte
normative (M.O. nr. 840 din 02.10.2018)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 169/2018
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Normele de restituire de
către cadrele militare din Ministerul Apărării Naţionale a
cheltuielilor de întreţinere şi de instruire pe timpul şcolarizării,
aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M.111/2011 (M.O. nr. 843 din 03.10.2018)
l H.G. nr. 772/2018 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul forţei de muncă (M.O. nr.
843 din 03.10.2018)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
1400/2018 privind modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
386/2017 pentru aprobarea Procedurii privind introducerea
sau redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în
extravilanul localităţilor (M.O. nr. 845 din 04.10.2018)
l H.G. nr. 783/2018 privind stabilirea pentru anul 2018 a
cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii
redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se
acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice
pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a
plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile
ovine/caprine (M.O. nr. 849 din 08.10.2018)
l Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări (M.O.
nr. 853 din 08.10.2018)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi
transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea
contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele
fizice pentru anii 2016 şi 2017 (M.O. nr. 854 din 09.10.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4451/2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ
superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr.
5.076/2014 pt. aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi
selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea
cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească
în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind
funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii
Române (M.O. nr. 856 din 09.10.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare
în învăţământ din 02.10.2018 (M.O. nr. 863 din 11.10.2018)
l Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 177/2018 pentru
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
Tabloului mediatorilor autorizaţi (M.O. nr. 863 din 11.10.2018)
l Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România - Metodologia privind
activităţile de elaborare a cardului profesional european
pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România, din 28.09.2018 (M.O. nr. 864 din
11.10.2018)
l O.u.G. nr. 91/2018 privind completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi
acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
(M.O. nr. 864 din 11.10.2018)
l Legea nr. 237/2018 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice (M.O. nr. 864 din 11.10.2018)
l Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.
2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale
certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii

pentru solicitarea primei de promovare a angajării (M.O. nr.
865 din 12.10.2018)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 110/2018 privind
modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului,
ministrul administraţiei şi internelor, nr. 24/2009 privind
normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.
1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă,
sănătate şi bunuri ale poliţiştilor (M.O. nr. 866 din 12.10.2018)
l H.G. nr. 802/2018 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006
(M.O. nr. 869 din 15.10.2018)
l Legea nr. 241/2018 privind aprobarea O.G. nr. 41/2015
pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 871
din 15.10.2018)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 1238/102/9501/
280/162/3868/494/919/2018 privind aprobarea Normelor
proprii de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20182019, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în
reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul
apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii
judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de
servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele
(M.O. nr. 872 din 16.10.2018)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3280/2018
privind prospectul de emisiune a titlului de stat emis în
vederea despăgubirii 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. 873 din
16.10.2018)
l Ministerul Sănătăţii - Ghidul de gestionare a sângelui
pacientului în perioada perioperatorie, din 28.09.2018 (M.O.
nr. 877 din 17.10.2018)
l Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Metodologia de
transmitere a datelor privind veniturile salariale ale
personalului plătit din fonduri publice, din 26.09.2018 (M.O.
nr. 877 din 17.10.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 26/2018 privind
lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede
(din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă,
pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la
unirea Bucovinei cu România (M.O. nr. 880 din 18.10.2018)
l O.u.G. nr. 93/2018 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor termene (M.O. nr.
888 din 22.10.2018)
l Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 3926/2018 pentru
modificarea şi completarea Normelor privind tarifele de
onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate
prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 (M.O. nr. 895 din
24.10.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari,
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 2019-2020, din 02.10.2018 (M.O. nr. 897
din 24.10.2018)

Guvernul a aprobat proiectul Legii Arhivelor
În şedinţa de Guvern din data de 31 octombrie 2018, a fost aprobat proiectul Legii Arhivelor, prin care se abrogă
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi se creează un cadru legislativ adaptat realităţilor instituţionale şi tehnologice
ale momentului, precum şi reglementărilor şi practicilor europene în domeniul arhivelor.
Prin proiectul de lege se urmăreşte o mai bună gestionare a domeniului arhivistic, conturarea clară a patrimoniului
arhivistic protejat de stat, delimitarea responsabilităţilor între sectorul public şi cel privat, consolidarea statutului
Arhivelor Naţionale ale României ca autoritate unică în domeniu şi a arhivelor în general, ca element esenţial de
identitate şi instrument al bunei guvernări.
Conceptul de Fond Arhivistic Naţional (FAN) este înlocuit cu cel de Patrimoniu Arhivistic Naţional (PAN), ca parte
integrantă a Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, aflându-se sub protecţia specială a Arhivelor Naţionale (ANR).
Responsabilităţile care privesc colectarea, administrarea şi păstrarea documentelor circumscrise PAN sunt împărţite
în mod clar între statul român, prin ANR, şi creatorii şi deţinătorii din sectorul public şi privat. Documentele din arhivele
private, care nu vor fi incluse în PAN, vor rămâne în responsabilitatea exclusivă a creatorilor şi deţinătorilor acestora.
Legea actuală conferă statului responsabilităţi excesive, care privesc FAN în totalitatea sa, şi îl obligă astfel la cheltuieli
şi sarcini imposibil de rezolvat. În plus, încurajează în mod indirect creatorii şi deţinătorii de arhivă să se debaraseze de
arhivele pe care le au în administrare, soluţie în prezent mai puţin costisitoare decât aceea de a le administra conform
prevederilor legale în vigoare.
Prin proiectul aprobat sunt clarificate condiţiile de funcţionare a operatorilor economici prestatori de servicii
arhivistice, inclusiv electronice, şi sunt precizate obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente, precum şi
contravenţiile şi infracţiunile prevăzute pentru nerespectarea acestor obligaţii.
Abandonarea documentelor care fac parte din PAN se va pedepsi cu închisoare de la unu la 5 ani, iar scoaterea în
afara ţării a documentelor care fac parte din PAN, fără avizul Arhivelor Naţionale, cu închisoare de la 2 la 7 ani.
De asemenea, este reglementat dreptul de preempţiune al statului român, prin ANR, în situaţiile care vizează
înstrăinarea documentelor care fac parte din PAN.
Se introduc reglementări clare cu privire la dreptul de proprietate asupra arhivelor, fiind clarificate condiţiile în care
arhivele private pot obţine statutul de „arhivă de interes public”, în funcţie de valoarea documentelor deţinute.
Documentele păstrate de Arhivele Naţionale sunt destinate integral accesului public, iar deţinătorii de arhive publice şi
arhive private de interes public au obligaţia de a crea condiţiile necesare pentru accesul la arhivele proprii. Sunt
precizate taxele percepute de Arhivele Naţionale pentru serviciile prestate persoanelor juridice şi fizice, cuantumul
fiind stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Noul proiect de Lege a Arhivelor prevede înfiinţarea Consiliului Naţional al Arhivelor, organism interguvernamental,
fără personalitate juridică, cu rol consultativ în elaborarea politicilor şi strategiilor naţionale în materie de arhive.
MAI, 31.10.2018

Noi standarde de calitate
pentru beneficiarii
sistemului de asistenţă
socială
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în
dezbatere publică un proiect de Ordin de ministru de
revizuire a standardelor minime de calitate în domeniul
serviciilor sociale. Standardele, care nu au mai fost
revizuite din anul 2015 şi sunt prevăzute în Programul de
Guvernare 2018-2020, se adresează tuturor categoriilor
de persoane aflate în dificultate (copii, bătrâni, persoane
cu handicap), dar, în mod special, minorilor.
Printre măsurile nou introduse se numără obligaţia
centrelor rezidenţiale de a lua măsuri astfel încât
beneficiarii să aibă acces permanent la hrană, care să fie
disponibilă şi în perioadele dintre mesele obligatorii de
peste zi. Concret, în fiecare centru vor trebui să existe
frigidere care să conţină fructe şi legume proaspete,
alimente neprocesate şi desert, la care beneficiarii să
aibă acces oricând şi dacă doresc. În ceea ce priveşte
situaţia copiilor care frecventează grădiniţa sau şcoala se
va pune la dispoziţia acestora o gustare consistentă, între
micul dejun şi prânz, pregătită sub formă de pachet.
Beneficiarii vor primi o alimentaţie suficientă, adecvată,
corespunzatoare vârstei, stării de sănătate, nevoilor şi
preferinţelor şi vor fi implicaţi în procesul de alegere a
alimentelor şi cel de preparare a hranei.
O altă noutate o reprezintă majorarea sumelor de bani
alocate copiilor instituţionalizaţi pentru achiziţionarea de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte nevoi personale, care
vor fi acordate direct beneficiarilor, astfel încât aceştia,
sub îndrumarea persoanei de referinţă din cadrul
centrului, să îşi poată achiziţiona ce produse doresc.
Astfel, nu vor mai fi achizitionate centralizat bunuri, la
nivel de DGASPC, ci se vor atribui sume de bani fiecărui
copil, pentru a evita eventuala discriminare a acestora în
societate, pe motiv că poartă haine identice şi de aceleaşi
culori. Copiii trebuie sa deţină obiecte de îmbrăcăminte şi
încălţăminte curate, decente şi neuzate; ţinute variate,
colorate şi vesele, adaptate vârstei şi potrivite pentru
fiecare anotimp al anului. Sunt interzise orice fel de
practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpărarea de
produse identice pentru toţi copiii din centru sau dintr-o
grupă/modul.
Proiectul de Ordin mai prevede şi organizarea de
petreceri la zilele de naştere ale copiilor instituţionalizaţi,
dreptul acestora de a primi cadouri, dar şi al celorlalţi copii
de a participa la aceste evenimente. Totodată,
documentul mai precizează că vor trebui organizate
excursii trimestrial şi o tabără anual, dar şi activităţi de
socializare, sportive, culturale, educaţionale, de
recreere.
La capitolul Sănătate, în fiecare centru se vor asigura
condiţiile necesare pentru protejarea sănătăţii copiilor,
promovarea unui stil de viaţă sănătos şi asigurarea
accesului la serviciile medicale necesare, astfel
încatcopiii să trăiască şi să se dezvolte într-un mediu de
viaţă care să le protejeze sănătatea fizică, psihică şi
emoţională şi să le asigure accesul la toată gama de
servicii medicale, în concordanţă cu nevoile fiecăruia.
Furnizorii de servicii sociale vor avea obligaţia de a
asigura prezentarea fiecărui copil la un consult
stomatologic cel puţin o dată pe an.
În ceea ce priveşte Învăţământul, în fiecare centru se
va asigura respectarea dreptului copilului la educaţie şi
se va facilita accesul acestuia la toate nivelele de
învăţământ şi instituţiile de învăţământ prevăzute de
lege, precum şi la programe de orientare vocaţională şi
de formare profesional ă. Astfel,copilultrebuie sa
beneficieze de toate condiţiile necesare pentru a urma
învăţământul general obligatoriu ş, în funcţie de gradul de
dezvoltare şi de maturitate, dorinţele şi aspiraţiile
fiecăruia, de a avea acces la alte categorii sau nivele de
învăţământ (învăţământ secundar şi terţiar, învăţământ
special şi special integrat, învăţământ tehnic şi
profesional).Fiecare centru se va asigura ca niciun
beneficiar nu prezintă abandon şcolar, iar cel puţin 90%
din beneficiarii centrului nu prezintă corigenţă/repetenţie
la sfârşitul unui an şcolar. Standardele minime de calitate
reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi
eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile
beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate.
Furnizorii de servicii sociale primesc licenţele de
funcţionare dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în
aceste standarde.
Noile standarde minime de calitate, aprobate prin
ordin al ministrului muncii, vor intra în vigoare după
parcurgerea procedurii de transparenţă decizională şi
publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.
Acestea vor sta la baza revizuirii standardelor minime
de cost, în baza cărora se alocă sume de la bugetul de
stat pentru finanţarea serviciilor sociale.
MMJS, 19.10.2018
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Bănca Naţională a României a hotărât
menţinerea ratei dobânzii de politică monetară
la nivelul de 2.50% pe an şi păstrarea
nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime
obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută
ale instituţiilor de credit, anunţă banca centrală.

KazMunayGas International (KMGI - fostul Grup Rompetrol) şi Societatea de
Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), deţinută de Ministerului Energiei, au
semnat contractul de asociere prin care se înfiinţează Fondul de Investiţii în Energie
româno-kazah. Fondul româno-kazah preconizează un nivel investiţional de aproximativ
1 miliard de dolari pe o durată de 7 ani. Structura acţionariatului fondului de investiţii ce va
derula proiecte în domeniul energiei este: KMGI - 80% şi statul român - 20%.

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat Metodologia de
evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a
sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de
performanţă utilizaţi în evaluare
Ministerul Educaţiei Naţionale a reglementat - prin ordin metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De
asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite
sistemele de criterii, standarde şi indicatori de performanţă
utilizaţi în acreditarea şi evaluarea periodicăatât a domeniilor de
studii universitare de doctorat, cât şi a şcolilor doctorale şi a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).
Prin acest demers, solicitat de universităţi şi de Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a
creat cadrul legal pentru demararea procesului de evaluare a
studiilor universitare de doctorat. Evaluarea se realizează de
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS) sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii din
străinătate, înscrisă în EQAR, cu cooptarea studenţilor şi
experţilor internaţionali. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior are obligaţia de a elabora, în termen de
45 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, ghidul de evaluare a
studiilor universitare de doctorat, iar instituţiile organizatoare de
studii universitare de doctorat au obligaţia de a realiza, până la
data de 15 februarie 2019, raportul de evaluare internă şi de a
solicita evaluarea de către agenţia de asigurare a calităţii din ţară
sau străinătate. Ordinul de ministru clarifică şi aspecte cu privire
la evaluarea şcolilor doctorale. Astfel, fiecare şcoală doctorală
este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare
periodică a IOSUD, în vederea menţinerii acreditării.
În ceea ce priveşte evaluarea programelor de studii
universitare de doctorat, aceasta se realizează pe domenii de
studii universitare de doctorat, din 5 în 5 ani, pentru obţinerea sau
menţinerea acreditării. Evaluarea şcolilor doctorale prevăzute în
Legea 100/2018 şi care îşi menţin acreditarea până la realizarea
procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2019, se realizează în paralel şi concomitent cu
evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat.
În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat
este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceluiaşi
IOSUD, evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.
Proiectul aprobat prin ordin de ministru a fost propus de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
supus dezbaterii publice, discutat cu instituţiile de învăţământ
superior şi CNR şi analizat în Comisia de Dialog Social.
MEN, 05.11.2018

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat
nu se modifică în anul şcolar 2018-2019
Elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a vor susţine examenele de finalizare a
ciclurilor de învăţământ gimnazial (Evaluare Naţională) şi liceal
(Bacalaureat) după acelaşi format de subiecte ca în anul şcolar anterior.
Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat
aferente sesiunilor din anul şcolar 2018-2019 sunt postate pe site-ul
subiecte.edu.ro.
Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educaţiei Naţionale, doamna
Rovana Plumb, după consultările avute vineri, 2 noiembrie, cu
reprezentanţii profesorilor, părinţilor şi elevilor.
În urma întâlnirii organizate la sediul MEN, cei prezenţi au solicitat în
unanimitate ca examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat din anul
şcolar 2018-2019 să se desfăşoare în aceleaşi condiţii, fără a se modifica
structura subiectelor propuse.
MEN, 02.11.2018

Noi măsuri pentru debirocratizarea sistemului de învăţământ şi
încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora
Ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, a semnat un ordin care
aduce îmbunătăţiri în privinţa încadrării personalului în regim de plata cu
ora. Astfel, învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar de la
clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor putea fi salarizaţi în
regim de plata cu ora pentru cursurile care depăşesc numărul de ore prevăzute în planurile de învăţământ de la clasele cu predare în limba română.
În plus, a fost eliminată obligaţia ca învăţătorii/institutorii/profesorii
pentru învăţământul primar de la clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale să desfăşoare activităţi didactice la clasă în acelaşi timp (în
pereche) cu profesorii de specialitate care predau la clasele respective
educaţia fizică, limbile moderne şi religia. Astfel, ei pot beneficia de acest
timp pentru a-şi completa pregătirea metodico-ştiinţifică.
De asemenea, a fost stabilită ordinea în care se ocupă posturile
didactice de predare/catedrele vacante şi rezervate în regim de plata cu ora.
Pentru anul şcolar 2018-2019, rămân în vigoare prevederile Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin ordinul de
ministru nr. 5485/13.11.2017, unde încadrarea în regim de plata cu ora este
reglementată prin articolele 94-96.
Ministrul Rovana Plumb a decis, în acelaşi timp, să elimine fişa de
activitate lunară, formular ce era cuprins în Anexa 3 a ordinului nr.
4165/24.07.2018, urmând ca activităţile să fie evidenţiate în condica de
prezenţă a unităţii de învăţământ. Măsura transpune politica MEN de
debirocratizare a sistemului de învăţământ, cerinţă subliniată şi de
profesorii şi învăţătorii care au luat parte, alături de doamna Rovana Plumb,
la întâlnirea de lucru din data de 18 octombrie, la sediul MEN.
MEN, 25.10.2018

Simplificarea procedurilor de achiziţie din Programul pentru şcoli
În şedinţa de Guvern din 31 octombrie 2018 a fost adoptată completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării
României la ”Programul pentru şcoli” al Uniunii Europene. Scopul aprobării prezentului act normativ este de a reglementa modul de asigurare a
sursei financiare bugetare în cazul aplicării programului la nivel local (comune, oraşe şi municipii).
De la intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, autorităţile responsabile pentru implementarea programului au fost consiliile
judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti.
Ulterior adoptării Legii nr. 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, exista posibilitatea legală ca şi consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor să organizeze
şi să deruleze procedurile de atribuire a contractelor pentru achiziţia produselor aferente programului.
Prin urmare, s-a impus necesitatea completării Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 cu prevederi clare privind repartizarea sumelor de la nivel
judeţean la nivel local, întrucât consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sunt în prezent în imposibilitatea derulării programului în
şcolile de pe raza lor teritorială.
MADR, 31.10.2018

Guvernul a aprobat hotărârea
privind stabilirea modului de
acordare a sprijinului financiar din
partea UE pentru producătorii din
sectorul vitivinicol în perioada
2019-2023.
În perioada 5-6 noiembrie
2018 s-a desfăşurat, la Bucureşti,
Forumul Naţional al Strategiei
Uniunii Europene pentru
Regiunea Dun ării (SUERD),
eveniment organizat la Palatul
Parlamentului de Ministerul
Afacerilor Externe.
La Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării participă
paisprezece state: nouă state
membre ale Uniunii Europene
(Austria, România, Bulgaria,
Cehia, Croaţia, Germania - ca stat
federal şi prin landurile BadenWürttemberg şi Bavaria, Slovacia,
Slovenia, Ungaria) şi cinci state
terţe (Bosnia-Herţegovina,
Muntenegru, Serbia, Republica
Moldova şi Ucraina). Strategia are
patru mari obiective, respectiv:
interconectarea regiunii Dunării,
protejarea mediului ambiant în
regiunea Dunării, cre şterea
prosperităţii în regiunea Dunării şi
consolidarea regiunii Dunării, fiind
structurată pe 11 arii prioritare.

Ajutor de stat incompatibil
Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie
Societatea „Complexul Energetic
Hunedoara” (CE Hunedoara) a
primit din partea României un
ajutor de stat incompatibil, în
valoare de aproximativ 60 de
milioane EUR, prin patru
împrumuturi finanţate din fonduri
publice. În prezent, România
trebuie să recupereze ajutorul
ilegal şi dobânzile aferente.
Margrethe Vestager, comisarul
responsabil cu politica în domeniul
concurenţei, a declarat: „Un
guvern poate sprijini o societate
care are dificultăţi din punct de
vedere financiar dacă societatea
are un plan de restructurare solid,
contribuie la costurile restructurării
sale şi dacă denaturarea
concurenţei este limitată. În cazul
CE Hunedoara, aceste condiţii nu
au fost îndeplinite - am constatat
că împrumuturile din surse publice
acordate de România societăţii CE
Hunedoara au conferit acesteia un
avantaj economic necuvenit.
Aceasta înseamnă că ajutorul de
stat a fost ilegal. Acum, România
trebuie să recupereze ajutorul
ilegal acordat societăţii.”

l Ministerul Finanţelor Publice a publicat execuţia bugetului general consolidat aferentă perioadei 1.01 - 30.09.2018 l Preşedintele Confederaţiei Elveţiene,
Alain Berset, a efectuat recent, la invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis, o vizită oficială în România l Profesorul universitar Nicolae Hurduc a preluat luni, 29
octombrie, portofoliul de ministru al Cercetării şi Inovării. Hurduc îl înlocuieşte în funcţie pe Nicolae Burnete, care a demisionat la sfârşitul lunii august l

Românii care lucreaz@ în Austria, c@rora le-au fost reduse aloca]iile pentru copii,
pot cere sprijinul Centrului SOLVIT România
Românii care lucrează în Austria, cărora le-au fost modificate alocaţiile pentru copii în
urma schimbărilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul
Centrului SOLVIT România în cazul în care consideră că sunt discriminaţi şi li s-au
încălcat drepturile.
Centrul SOLVIT România, aflat în coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri
Europene, are rolul de a soluţiona, cu celeritate, probleme cauzate de încălcarea
dreptului Uniunii Europene. Concret, în cazul în care identifică o încălcare a dreptului
Uniunii Europene, Centrul SOLVIT România va contacta Centrul SOLVIT Austria, acesta
din urmă fiind responsabil să contacteze autoritatea naţională competentă pentru a
identifica o soluţie pentru problema semnalată.
„Prin intermediul activităţii desfăşurate de SOLVIT România, serviciu pe care l-am
relansat cu succes anul trecut, ne dorim să arătăm că cetăţenii români sunt protejaţi şi că
reacţionăm atunci când există orice semnal că ei ar putea fi trataţi incorect. În ultimul an,
cazurile SOLVIT România au fost soluţionate în proporţie de 99%, patru cazuri din cinci
fiind soluţionate mai rapid faţă de termenul maximal de zece săptămâni prevăzut la nivel
european“, a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.
Informaţii suplimentare
Parlamentul Austriei a adoptat, în data de 24 octombrie, legea privind indexarea
alocaţiilor pentru copiii din străinătate ai cetăţenilor din statele membre ale Uniunii
Europene care lucrează pe teritoriul statului austriac. Această măsură afectează cetăţenii
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mai multor state, inclusiv România, ducând la o reducere a sumelor plătite, prin ajustarea
la nivelul de trai din ţările Uniunii Europene unde trăiesc aceşti copii. Conform datelor
publice disponibile un număr de peste 14.000 de copii români ar fi afectaţi de această
măsură.
SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în
domeniul pieţei interne, care funcţionează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre
constituite în cadrul administraţiilor publice ale statelor membre ale Uniunii Europene şi
ale celorlalte trei state aparţinând Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda şi
Liechtenstein). Aceste centre formează reţeaua SOLVIT si sunt conectate prin
intermediul unei baze de date online, aflată sub coordonarea şi supravegherea Comisiei
Europene.
Fiecare plângere este gestionată de două centre SOLVIT: cel de origine (centrul
SOLVIT fie din statul membru de cetăţenie sau de stabilire, fie din statul membru care
deţine o legătură administrativă cât mai strânsă cu petentul) şi cel responsabil (centrul
SOLVIT din statul membru în care se află autoritatea publică care a încălcat legislaţia
UE).
Pe de altă parte, SOLVIT nu poate rezolva litigii între două firme sau problemele
întâmpinate în calitate de consumator, dar nici nu gestionează plângeri la adresa
instituţiilor Uniunii Europene.
MAE, 30.10.2018

Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit duminică, 4 noiembrie, la Strasbourg cu omologul
său german Frank-Walter Steinmeier. Cei doi şefi de stat au marcat 100 de ani de la încheierea primului
război mondial şi totodată realipirea la Franţa a provinciilor Alsacia şi Lorena, cedate Germaniei după
războiul franco-prusac din 1871. Macron se va întâlni pe 10 noiembrie cu cancelarul german Angela Merkel
la Compiegne, unde s-a semnat tratatul care a pus capăt conflagraţiei. Seria de ceremonii comemorative se
va încheia pe 11 noiembrie, la Paris, unde se vor întâlni aproximativ 60 de şefi de state şi de guverne.

O recunoa}tere reciproc@ mai eficace a
ordinelor de indisponibilizare }i de confiscare
Consiliul a adoptat un regulament privind recunoaşterea
reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare.
Obiectivul noilor norme este de a asigura indisponibilizarea şi
confiscarea efective ale activelor provenite din săvârşirea de
infracţiuni în întreaga UE. Prin abordarea finanţării activităţilor
infracţionale, inclusiv a actelor de terorism, noile norme vor
contribui la o UE mai sigură.
Regulamentul va intra în vigoare la 24 de luni de la data
publicării în Jurnalul Oficial al UE.
Printre elementele caracteristice ale noilor norme se numără:
l un regulament unic care acoperă ordinele de indisponibilizare
şi de confiscare, direct aplicabil în UE. Acesta va rezolva
problemele legate de punerea în aplicare a instrumentelor
existente, care au dus la un grad insuficient de recunoaştere
reciprocă.
l principiul general al recunoaşterii reciproce, care înseamnă că
toate deciziile judiciare în materie penală luate într-o ţară a UE vor
fi în mod normal recunoscute şi aplicate în mod direct de un alt stat
membru. Regulamentul prevede doar un număr limitat de motive
de nerecunoaştere şi de neexecutare.
l o gamă largă de tipuri de confiscare în materie penală, cum ar fi
confiscarea pe baza valorii şi confiscarea care nu se bazează pe o
sentinţă de condamnare, inclusiv anumite sisteme de confiscare
preventivă, cu condiţia să existe o legătură cu o infracţiune penală.
l certificate şi proceduri standard pentru a permite acţiuni de
indisponibilizare şi de confiscare rapide şi eficace.
l un termen de 45 de zile pentru recunoaşterea unui ordin de
confiscare şi, în cazurile urgente, un termen de 48 de ore pentru
recunoaşterea ordinelor de indisponibilizare şi 48 de ore pentru
executarea acestora. Aceste termene pot fi prelungite doar în
condiţii stricte.
l dispoziţii care asigură respectarea drepturilor victimelor la
despăgubiri şi la restituire în cazurile transfrontaliere.
Context
Noul regulament înlocuieşte deciziile-cadru privind
recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi
recunoaşterea reciprocă a ordinelor de confiscare care datau din
2003 şi, respectiv, 2006. Acestea erau considerate depăşite şi nu
mai erau aliniate la ultimele norme naţionale şi ale UE în materie de
indisponibilizare şi confiscare, generând, prin urmare, lacune care
erau exploatate de infractori.
Confiscarea activelor generate de activităţi infracţionale
reprezintă un instrument foarte eficient de combatere a
infracţionalităţii şi a terorismului. În prezent, se estimează că 98,9
% din profiturile rezultate din activităţi infracţionale nu sunt
confiscate şi rămân la dispoziţia infractorilor.

Creştin-democraţii din Europa cunoscuţi şi sub numele
de Partidul Popular European lau ales pe Manfred Weber din
Germania s ă candideze la
preşedinţia Comisiei Europene, la o conferinţă din capitala
Finlandei.
Principalele familii politice din
Europa încearcă să copieze
democraţia parlamentară
na ţional ă prin nominalizarea
candidaţilor la funcţia de şef al
comisiei de la Bruxelles, lăsând
partidelor care au cele mai bune
rezultate în alegerile legislative
din UE să revendice postul.
Sistemul fără caracter obligatoriu, a fost folosit pentru prima
dată în 2014, dar întrebarea care
se pune este dacă va supravieţui,
mai ales într-o epocă a forţelor
insurgente anti-establishment.
Este numit „Spitzenkandidat”
după termenul german pentru
candidatul principal.
În campania finală pentru
voturile partidului la reuniunea de
la Helsinki, Weber a atacat
politicienii „anti-europeni” pentru,
ceea ce el consideră, declaraţii
nejustificate potrivit c ărora
oamenii vor fi nevoiţi să aleagă
între loialitatea faţă de ţările lor şi
faţă de Europa. Pentru a-şi
argumenta spusele el a arătat
către vicepremierul italian Matteo
Salvini şi politicianul francez de
dreapta Marine Le Pen. „Bavaria
este casa mea, Germania este
naţiunea mea şi Europa este
viitorul meu”, a concluzionat
Weber. „Şi nu permit niciunuia
dintre aceşti naţionalişti egoişti să
creeze o despărţire între aceste
identităţi”.

Consiliul UE, 06.11.2018

Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie
Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a
primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare
de aproximativ 60 de milioane EUR, prin patru împrumuturi finanţate
din fonduri publice. În prezent, România trebuie să recupereze
ajutorul ilegal şi dobânzile aferente.

Comisia Europeană a decis să înregistreze o iniţiativă cetăţenească
europeană intitulată „Etichetarea obligatorie nevegetarian / vegetarian
/ vegan a produselor alimentare”. Decizia Comisiei de a înregistra
iniţiativa priveşte doar admisibilitatea juridică a propunerii. Comisia nu a
analizat conţinutul său în această etapă. Dacă după un an se va aduna un
milion de declaraţii de susţinere a iniţiativei, din cel puţin şapte state
membre diferite, Comisia va avea la dispoziţie trei luni pentru a lua o
decizie: fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri
trebuind să îşi argumenteze decizia.
Cancelarul Angela Merkel din Germania a făcut recent primii paşi
concreţi pentru retragerea din viaţa politică, spunând că va renunţa la
conducerea partidului său conservator, în timp ce promite că va termina
mandatul de cancelar până în 2021.
Merkel a făcut anunţul, într-o întâlnire a liderilor conservatori, după
două rezultate dezastruoase în alegerile regionale. După ce a condus
Uniunea Creştin Democrată timp de 18 ani şi ţara timp de 13 ani, doamna
Merkel, în vârstă de 64 de ani, a declarat că decizia ei urmăreşte să îi ofere
partidului oportunitatea „de a se pregăti pentru perioada după mine”.
Conservatorii vor organiza un Congres în 6 decembrie la Hamburg,
unde urmează să aleagă noul consiliu executiv şi un lider.
Prim-ministrul Viktor Orban a avut întrevederi bilaterale cu
preşedintele chinez Xi Jinping, la Shanghai - a informat agenţia ungară
de presă MTI. După deschiderea primei ediţii a China International Import
Expo (CIIE), în cadrul unei discuţii purtate separat, liderii celor două ţări au
făcut aprecieri asupra relaţiilor ungaro-chineze care, în ultimii ani, s-au
adâncit în multe domenii.
Viktor Orban a afirmat că dezvoltarea relaţiilor dintre Ungaria şi China
din ultimul deceniu au depăşit toate aşteptările. Preşedintele chinez a
reamintit că Ungaria a fost una dintre primele ţări care a stabilit relaţii
diplomatice cu China, iar acest eveniment va fi marcat anul viitor la
aniversarea a 70 de ani.
Dintre proiectele economice concrete, reuniunea a subliniat
demararea liniei de cale ferată Belgrad-Budapesta, iar preşedintele chinez
a salutat importul de produse agricole ungare de înaltă calitate.
Locuitorii din Noua Caledonie, teritoriul francez în Pacific, au respins
independenţa într-un referendum care a relevat un sprijin mai slab decât
cel aşteptat pentru Paris în avanpostul bogat şi strategic. Potrivit
rezultatelor finale, 56.4% dintre oameni au respins propunerea prin care
Noua Caledonie - populată de 270.000 de locuitori, este situată la
aproximativ 18.000 de kilometri de Franţa continentală - devine
independentă. Participarea la vot a fost ridicată, 80.63%. În ultimii ani,
Franţa s-a confruntat cu proteste şi cereri de independenţă în câteva din
teritoriile sale de peste mări, care sunt o moştenire a istoriei coloniale a ţării
şi sunt numite uneori „confetti ale imperiului francez”.

l Parlamentul European va găzdui Săptămâna Drepturilor Omului în perioada 19-23 noiembrie pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului l Un fost gardian SS, în vârstă de 94 de ani, a fost trimis în judecată, acuzat de complicitate în asasinatele de masă din cadrul unui lagăr de
concentrare nazist în timpul celui de-al doilea război mondial l Comisia Europeană acordă Atenei titlul de Capitală europeană de inovare 2018 şi un premiu de 1 milion
de euro l Michael D. Higgins a fost reales preşedinte al Irlandei. „Primul cetăţean” al ţării în vârstă de 77 de ani este considerat un „preşedinte-poet” care crede în
valoarea puterii limbajului de a vindeca şi de a uni l Liderii a patru ţări balcanice vor face o ofertă comună pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2030. Prim-miniştrii
Bulgariei, Greciei şi României şi preşedintele Serbiei sunt pregătiţi să facă o ofertă oficială pentru a găzdui evenimentul de fotbal pe stadioane din cele patru ţări l
Premierul indian Narendra Modi s-a deplasat recent în Japonia pentru un
summit de două zile cu omologul său nipon, Shinzo Abe. India este privită de
premierul Abe ca cel mai important partener pentru strategia Indo-Pacific liberă
şi deschisă. Abe şi Modi au reconfirmat cooperarea într-o arhitectură între între
ţări inclusiv Japonia, India şi Statele Unite, precum şi cooperarea în domeniul
apărării Japonia-India.
Brazilia. Candidatul de dreapta Jair Bolsonaro, din partea
Partidului Social Liberal, a fost ales preşedinte al Braziliei,
devansându-l pe adversarul său de stânga Fernando Haddad.
Fostul căpitan al armatei a capitalizat frustrarea pe scară largă a
celei mai mari economii din America Latină, care traversează
vremuri grele la mai puţin de un deceniu după ce a fost preferata
investitorilor în rândul pieţelor emergente.
Bolsonaro, în vârstă de 63 de ani, a
spus că intenţionează să guverneze
„urmând învăţăturile lui Dumnezeu, alături de constituţia braziliană şi cu sfaturi
tehnice bune, fără înclinaţii politice”.
Opozanţii lui au avertizat că politicile
sale privind criminalitatea, dependenţa
sa de ofiţerii militari în calitate de
consilieri şi dispreţuirea negrilor, a grupurilor minoritare precum homosexualii
şi instituţiilor braziliene, ar putea
submina democraţia tânără a ţării.

Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu 189 de voturi pentru şi două împotrivă,
o rezoluţie care solicită ridicarea embargoului american împotriva Cubei. La fel ca
anul trecut, numai Statele Unite şi Israel au votat împotrivă. Ucraina şi Republica
Moldova nu au participat la vot. Aceasta este a 27-a oară când Adunarea Generală a
ONU cere ridicarea embargoului, însă rezoluţia, readusă în atenţie în fiecare an, nu
are caracter constrângător.

Japonia. Profesorii şi funcţionarii din şcolile
elementare şi liceele din Japonia lucrează în medie mai
mult de 11 ore pe zi, ridicând îngrijorarea cu privire la
repercusiunile grave asupra sănătăţii sau chiar la deces,
a arătat un studiu guvernamental recent.
Rezultatele au fost menţionate într-o Carte albă
privind măsurile de
prevenire a decesului
provocat de suprasolicitare,
adoptată de guvernul nipon
la finalul lunii octombrie.
Documentul a fost elaborat
şi prezentat pe baza unei
legi din Japonia care
promovează măsurile
împotriva morţii provocate
de suprasolicitare, care a
intrat în vigoare în 2014.

Un pact de liber schimb trans-Pacific fără
Statele Unite, care acoperă 13% din economia
globală, urmează să intre în vigoare pe 30
decembrie după ce Australia a devenit a şasea
naţiune care a ratificat acordul cu 11 membri.
Tratatul va reduce tarifele pentru agricultură
şi produsele industriale şi, de asemenea, va
uşura restricţiile privind investiţiile şi va spori
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.
Australia, Canada, Japonia, Mexic, Noua
Zeelandă şi Singapore sunt primele şase naţiuni
care au ratificat acordul. Ceilalţi membri care
tocmai şi-au terminat procedurile interne sunt
Brunei, Chile, Malaezia, Peru şi Vietnam.
Marea Britanie, Columbia, Indonezia, Coreea
de Sud şi Thailanda se numără printre ţările care
şi-au manifestat interesul pentru aderarea la
pact, cunoscut oficial ca Acordul cuprinzător şi
progresiv pentru Parteneriat Trans-Pacific.

l Proiectul de modificare a articolului 13 din Constituţia Republicii Moldova privind schimbarea limbii de stat din moldovenească în română a fost respins de către
parlamentul de la Chişinău, potrivit mass-media de peste Prut l Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită în Oman, unde a fost primit de sultanul Qabus
bin Said, în pofida absenţei unor relaţii diplomatice între Israel şi ţara arabă l China sprijină întreprinderile din China şi Croaţia pentru a profita de avantajele lor
complementare şi să consolideze cooperarea în domenii precum porturile, construcţia infrastructurii feroviare şi construcţia de nave, a declarat premierul chinez Li Keqiang
l Parlamentul Etiopiei a numit prima femeie şef al curţii supreme a ţării l Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite a lansat un proiect pentru construirea primului reactor nuclear
de cercetare în regat, a transmis Agenţia Saudită de presă l Arabia Saudită a interzis palestinienilor şi musulmanilor israelieni să intre în ţară cu paşapoarte temporare,
blocând posibilitatea pentru aceşti credincioşi să participe la pelerinajul de la cel mai sfânt loc al Islamului, Mecca l Coreea de Sud şi Coreea de Nord au convenit să
informeze în mod oficial Comitetul Olimpic Internaţional (IOC) despre intenţia lor de a găzdui împreună Jocurile de Vară din 2032 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 un convector şi 2
televizoare cu diagonala de 52.
Tel. 0740-012266.
Vând 2 cârje din lemn, noi, preţ
30 lei ambele şi una din aluminiu,
preţ 15 lei. Tel. 0355-408644.
Vând în Re şi ţa c ăru ţ de
handicapat cu 3 roţi. Tel. 0728215841.
Vând sufragerie cinci corpuri,
1000 lei uşor negociabil, fotolii
patru bucăţi 100 şi 120 lei bucata,
colţar cameră 300 lei, aragaz 3
ochiuri 100 lei. Tel. 0744-676809.
Vând în Re şi ţa combin ă
frigorifică cu 5 sertare, 250 lei; 2
motoare pentru maşină de spălat
rufe, 100 lei ambele; polizor mic
de banc, are 2 pietre stângadreapta, 120 lei; cadru mergător
din aluminiu nou pentru persoanele cu probleme de deplasare,
80 lei; cuptor cu microunde, 70 lei;
2 butoaie plastic de 60 şi 100 l, 90
lei ambele; 2 damigene de 10 l, 60
lei ambele; argint: 2 brăţări, 2
lănţişoare şi resturi, 120 lei;
aspirator de 1800 W, 55 lei; fier de
călcat de epocă pe jar, 70 lei;
xerox pentru birou, 90 lei; stabilizator de tensiune, 80 lei; preţuri
neg. Tel. 0740-085916. (RR)
Vând în zona Lugojului căţei
de întors oile. Tel. 0747-529031.
Vând la Sacu mânză de 1 an şi
3 luni, roşie, 1500 lei neg; ponei,
1200 lei neg; armăsar la 2 ani,
semi-greu, negru, 1000 € neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Bocşa porci crescuţi
bio, 150 kg buc, 10 lei kg. Tel.
0744-264785. (RR)
Vând la Anina 2 geamuri
termopane 1.54x1.04 m, 600 lei;
aragaz Arctic folosit câteva luni,
500 lei. Tel. 0751-206876. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Mociur,
20 familii de albine; 30 de lăzi de
albine supraetajate cu 12 rame
sus şi 12 jos, 150 lei buc; 2
centrifuge de extras miere cu 3
rame; moto pompă la 380 V; motor
la 220 V; 2 pompe de apă, la 220 V
respectiv 380 V; borma şin ă
Bosch; moară de porumb; drujbă
Pădurar, 200 lei; drujbă olandeză,
400 lei. Tel. 0786-362752. (RR)
Vând în Armeniş plită electrică,
are cuptor; multe electrocasnice.
Tel. 0744-770124. (RR)
Vând la Moniom marmură. Tel.
0255-232955. (RR)
Vând la Reşiţa, în Colonia
Bolnovăţ, vacă şi viţel de 4 luni
rasa Belgiană, 3200 lei neg. Tel.
0729-590811. (RR)

Vând la Vălişoara viţeluşă de
10 luni, culoare roşie, 1000 € neg;
o moară pe piatră cu motor trifazic
de 15 kw, germană; moară pe
cuţite; gunoi de grajd de 30 de ani;
motor trifazic mare; mere, fructe,
până la 5 t. Tel. 0720-951656,
0724-050944. (RR)
Vând în Reşiţa dovleci pentru
plăcintă, roşii şi albi la coajă,
portocaliu interiorul, 1 leu en-gros
şi 2 lei la buc. Tel. 0746-642653.
Vând la Bocşa măcinătură
pentru pui, păsări, granulaţie
măruntă şi mai mare; baloţi de
lucernă; baloţi de paie. Cumpăr
grâu în zona Bocşa-Timiş. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa telefon Samsung J5 în reţeaua Orange, 400
lei; ceas bărbătesc marca Bilyfer,
nou, 200 lei; staţie Schneider, 200
lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa birou de calculator din sticlă, mare şi frumos,
150 lei; scaun de birou, 100 lei;
dulap de dormitor modern foarte
frumos, cu 4 uşi, 600 lei; pat de
dormitor 2x1.80 m, 500 lei; maşină
de tocat crengi la 220 V, nouă, 400
lei; 2 gemuri de termopane
1.50x1.80 m, preţ neg la faţa
locului; fierăstrău sabie DeWalt în
perfectă stare de funcţionare, 100
lei; televizoare lcd şi led cu diagonala 40-110 cm, cu telecomandă,
în perfectă stare, preţuri neg. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând în Timiş porumb ştiuleţi;
geamuri şi o uşă cu sticlă cu tot.
Tel. 0768-612759. (RR)
Vând în Bocşa dormeză nouă
de 2 persoane; dulap şi vitrină tip
Doina în stare foarte bună; lăzi
pentru albine 10 până la 20 de
rame, de la 50 lei buc; cuptor pe
motorină, nou, în cutie, are cuptor
pentru copt şi plite; ţiglă măruntă
solz de peşte; ax de abric cu 2
cuţite la 300 cm lăţime; pânză de
circular; moară cu paleţi pentru
boabe. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, se poate folosi atât
pentru 1 cal cât şi pentru 2 cai. Tel.
0722-551615. (RR)
Vând în Caransebeş canapea
extensibilă în stare foarte bună,
800 lei; colţar de sufragerie din
imitaţie piele, 600 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în Timişoara monitor plat
LG 21 inch, 100 lei; componente
de calculator foarte bune, 100 lei.
Tel. 0722-264501. (RR)
Vând la Oţelu Roşu o iapă
murană de 5 ani, roşie, peste 900
kg, 1.72 înălţime, 7500 lei. Tel.
0748-613922. (RR)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
4,12
4,10
4,08
4,06
4,04
4,02
4,00
3,98
3,96
3,94
3,92

USD

8 Octombrie - 7 Noiembrie 2018

EURO

lei
4,70
4,68
4,66
4,64
4,62
4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50

08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 01 02 05 06 07

6

| 9 - 22 Noiembrie 2018 | PRISMA

Anunturi
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Vând în Timişoara maşini de
tâmplărie pentru atelier, linie
completă: circular mare, circular
mic, freză, maşină de grosime şi
schleif cu masă mobilă, toate sunt
artizanale şi funcţionale, 1000 €
toate. Tel. 0723-586751. (RR)
Vând în Rafnic 2 iepe şi 1
mânz, preţ neg la faţa locului. Tel.
0773-850512. (RR)
Vând la Peciu Nou baloţi de
lucernă rotunzi, mari; vaci; viţei;
porci la 100-300 kg. Tel. 0764558013. (RR)
Vând la Anina chiuvetă din
inox cu storcător; candelabre din
cupru cu 8 şi 12 braţe; mochetă
traversă de 7x0.80 m cu 4 carpete;
covor persan 1.50x2.00 m; televizor color cu diagonala 41x31;
costum popular de femei din zona
Banatului de Munte (Cărbunari),
foarte vechi, peste 100 de ani. Tel.
0255-240038, 0787-711230. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare purcei
de 8 săptămâni; porc necastrat la
200-250 kg. Tel. 0726-862223. (rr)
Vând în Timiş porci 100-160
kg, 11 lei kg neg; drujbă Sthil 211
nouă, 1000 lei neg; laptop Lenovo
nou, 1000 lei neg. Tel. 0760262831. (RR)
Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 200 € neg. Tel. 0726544287. (RR)
Vând în Răchita, Timiş, reductor cu 2 viteze; ax de abric; betonieră mare la 220 V; convertizor
de sudură la 380 V; strung pentru
fier; maşină stradală de îngheţată
la 380 V; 4 mc de cherestea cu
grosimea de 5 cm, lată de 30-32
cm şi lungă de 2.80 m; 30 lăzi de
albine; 10 kg foiţă faguri albine;
diferite cazane; furtun de presiune
la metru; preţuri neg. Tel. 0724978930. (RR)
Vând la Balinţ iapă de rasă
Murg, are 11 ani, 1100 € sau 1300
€ cu ham şi căruţă. Tel. 0764426289, 0726-059960. (RR)
Vând la Ezeriş viţel de lapte de
2 luni, preţ neg. Tel. 0730-436301.
Vând la Bozovici diferite tipuri
de mobilă adusă din străinătate la
preţuri foarte avantajoase, transport gratuit pe raza judeţului. Tel.
0720-315338. (RR)
Cumpăr în Reşiţa televizor cu
tub în stare bună. Tel. 0740814554. (RR)
Vând la Gătaia o scroafă
Mangaliţa cu 6 purcei. Tel. 0722703390. (RR)
Vând sufragerie formată din 5
corpuri, pre ţ 1200 lei u şor
negociabil. Două fotolii mici, 100
lei bucata. Fotoliu două persoane,
150 lei. Fotoliu rotund pe roţi, 120
lei. Tel. 0744-676809.
Vând: 2 fotolii foarte frumoase,
300 lei; centrală termică cu tiraj
natural, în perfectă stare de
funcţionare, 700 lei; transformator
mare 1,5 kVA la 24 V, preţ 150 lei;
cărucior nou, 100 lei. Tel. 0722129295.
Vând în Reşiţa 4 scaune,
scheletul din inox, acoperite
sp ătarul şi şezutul cu piele
ecologică de culoare roşie. Preţ
350 lei. Tel. 0770-630317.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi

Anunturi
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Vând boiler 80 l şi 2 calorifere
electrice. Tel. 0759-316396.
Vând în Reşiţa televizor color
Provision cu telecomandă, diagonala 37 cm, 120 lei; televizoare
color cu diagonala 51 cm cu
telecomenzi, 120 lei; televizor
color Hyundai cu telecomandă,
diagonala 54 cm, 120 lei; aspirator
Philips, 80 lei; aspirator de maşină
de 12 V, 50 lei; radio-casetofon şi
engros casete audio, 150 lei; radio
portabil; monitor lcd 17 inch; hdd
250 GB; 2 surse PC de 450 W;
radio portabil, 50 lei; 2 perechi de
ghete nr. 43 de bărbaţi, 80 lei;
pereche de ghete nr. 38, 50 lei; engros pantofi de femei; ceas
electronic bărbătesc; radio cu
ceas, 50 lei; mp3 şi căşti la el, 30
lei; fier de călcat; instalaţie pentru
pomul de iarnă; dispozitiv de
traducere cuvinte; set de
argintărie, 200 lei; en-gros blugi
de bărbaţi; en-gros pantaloni
scurţi bărbăteşti; abajur din sticlă;
aparat foto, 50 lei; maşină de
cusut Veronica, 150 lei; ace pentru
maşină de cusut Singer, 15 lei
setul; 2 perechi de pantofi sport nr.
41. Tel. 0741-580306, 0737575779. (RR)
Vând la Vălişoara viţeluşă de
10 luni, culoare roşie, 1000 € neg;
o moară pe piatră cu motor trifazic
de 15 kw, germană; moară pe
cuţite; gunoi de grajd de 30 de ani;
motor trifazic mare; mere, fructe,
până la 5 t. Tel. 0720-951656,
0724-050944. (RR)
Vând în Timiş o mânză de 5
luni, blândă, acte şi paşaport la zi,
merită văzută. Tel. 0747-588036.
Vând la Moniom marmură. Tel.
0255-232955. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă de
sufragerie, 900 lei neg. Tel. 0745971702. (RR)
Vând la Gârlişte 2000 ţigle
Leu. Tel. 0255-234404. (RR)
Vând în Reşiţa cadru mergător
din aluminiu pentru persoanele cu
probleme de deplasare, 80 lei; 2
damigene de 10 l, 60 lei ambele; 2
butoaie plastic de 60 l, 75 lei
ambele; 2 motoare pentru maşină
de spălat rufe, 100 lei ambele;
maşină de spălat rufe cu ceva
probleme la cuvă, 200 lei; frigider
Arctic, 200 lei; motor de aspirator,
35 lei; cuptor cu microunde, 70 lei;
aspirator de 1800 W, 65 lei; pantofi
sport Adidas şi Nike nr. 34-36, de
la 30 lei; bocanci cu vârf metalic
noi, nr. 40, 70 lei; căruţ cu ladă de
lemn, 100 lei; telefoane modele
vechi, cu butoane, de la 10 lei buc;
polizor mic de banc, are 2 pietre
stânga-dreapta, 160 lei; preţuri
neg. Tel. 0740-085916. (RR)
Vând la Caraşova abric cu
masă reglabilă de 40 cm cu 2
cuţite şi abric cu masă fixă de 35
cm cu 2 cuţite, ambele cu sau fără
motor; porc; preţuri neg la faţa
locului. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând la Caransebeş văcuţă
Bălţata Românească de 6 ani la a
3-a fătare, fătată de 3 luni, 2000 lei
neg. Tel. 0784-560179. (RR)
Vând în Reşiţa frigider cu
congelator Arctic, în stare foarte
bună, 600 lei neg. Tel. 0758020588. (RR)
Vând în Ezeriş purcei Landras.
Tel. 0721-785049, 0255-235360.

Auto-Moto-Velo
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând la Şoşdea tractor 650
4x4; disc dublu. Tel. 0746-059947.
Vând în Reşiţa tractor Renault
42 CP, în stare bună, preţ neg;
camion DAF în stare bună, 20 t,
necirculat în ţară, înscris, preţ neg.
Tel. 0729-682773. (RR)
Vând în Reşiţa 4 buc jante din
aliaj cu 4 găuri, cauciucuri de iarnă
pe ele, 195x65x15. Tel. 0731158844. (RR)
Vând la Mehadia rulotă de 5
persoane, cu mobilier de bucătărie şi dormitor, înscrisă pe Caraş,
1500 €; motoscuter 49 cmc înscris
în circulaţie, 500 €. Tel. 0740469024. (RR)
Vând în Re şi ţa, Mociur,
motocultor diesel italian, de 10 CP,
cu freză şi plug reversibil, 1400 €;
2 motocositoare monolite. Tel.
0786-362752. (RR)
Vând în Armeniş motoscutere
de 49. Tel. 0744-770124. (RR)
Vând la Caraşova utilaje
agricole. Tel. 0733-786074. (RR)
Vând la Gherteniş Solenza
Scala ţinută în garaj, maşina
foarte bună, fără rugină, jante
aluminiu, actele la zi până în mai
2019. Tel. 0752-210240. (RR)
Vând în Reşiţa grape pentru
tractor de 3 m lăţime, 600 lei.
Cumpăr în Reşiţa Dacia papuc
sau 1300. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Re şi ţa biciclet ă
Mountain Bike pentru bărbaţi, 200
lei; bicicletă de aluminiu cu
suspensii nouă, de damă, 700 lei
uşor neg; jante aliaj pentru Ford
pe 15 ţoli, cu 5 găuri, 150 €; jante
aliaj pentru Opel pe 15 ţoli cu 5
găuri, 150 € setul; cauciucuri de
iarnă pe 13, 50 lei buc; braţ inferior
nou pentru Nissan Primera, 200
lei; plăcuţe de frână faţă noi marca
Ferodo pentru Mercedes Vito,
Opel Zafira, Volkswagen Touareg,
Porsche Cayenne, BMW Seria 5,
200 lei setul; căşti de motocicletă
aproape noi, 100 lei. Tel. 0745134127. (RR)
Vând la Reşiţa Peugeot 206
CC din 2002, înmatriculat, acte la
zi, 1200 € uşor neg; Peugeot
Boxer din 2002 în perfectă stare
de funcţionare, actele la zi,
înmatriculat în România, 2500 €
uşor neg; Ford Mondeo din 2002,
cutie automată, toate dotările, în
perfectă stare de funcţionare,
înmatriculat în România, taxele la
zi, verificare tehnică 2019, 1500 €;
cauciucuri de iarnă diferite mărimi,
60 lei buc; seturi jante aluminiu pe
14, 15, 16, ţoli 500 lei setul;
portbagaje pentru diferite tipuri de
maşini, 100 lei buc; portbagaje
pentru transportat biciclete pe
maşină, 60 lei buc; suport de
transportat biciclete care se agaţă
în spate pe cârlig pentru 3
biciclete, 100 €. Tel. 0752-030888,
0255-233172. (RR)
Vând în Timiş culegătoare de
porumb pe 1 rând; Dacia din 2004.
Tel. 0768-612759. (RR)
Vând în Lugoj tractor de 45 CP.
Cumpăr un Golf 3, ofer până în
400 €. Tel. 0771-496783. (RR)
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Anunturi
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Vând la Gătaia Opel Tigra 1.4
benzinar, înscris în circulaţie, stare foarte bună. Tel. 0736-590103.
Vând în Reşiţa pompă de
benzină ITM nouă pentru Opel
Astra G, 120 lei; Ford Mondeo
Break Caravan din 2000, înmatriculat în România, actele la zi,
proprietar, 800 €; Opel Astra G
Caravan Njoy din 2004, motor de
1.6, 8 V, înmatriculat în România,
actele la zi, proprietar, 1700 €;
Opel Astra H Break Caravan din
2005, motor de 1.4 benzină, adus
recent, nerulat în ţară, Euro 4,
numere roşii, programare registru
noiembrie, 2000 €; motocositoare
pe benzină portabilă, Partner
DX56, 56 cmc, nouă, 550 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Cumpăr în Caransebeş motor
pentru tractor U650 în stare bună.
Tel. 0767-250288. (RR)
Vând în Săcălaz, Timiş, batoză
de bătut porumbul. Tel. 0729342604. (RR)
Vând în Jupa tractor Fiat 445
românesc în perfectă stare de
func ţionare, cauciucuri noi,
radiator nou, cabină înscrisă în
circulaţie, trecut prin RAR, cu plug
după el; rulotă Solar 524 de 7 m
lungime. Tel. 0724-578716. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare motor
tractor de Braşov în 4 pistoane
complet, stare perfectă de funcţionare; motor Fiat în 4 pistoane
dezmembrat; combină păioase
marca Ferguson cu motor de
Braşov în 4 pistoane de 55 CP,
masa de lucru 2.5 m. Tel. 0726862223. (RR)
Vând la Deta o rulotă înmatriculată. Tel. 0735-252130. (RR)
Vând în Timi şoara Dacia
Sandero Stepway din 2010; Dacia
Duster din 2010, gri metalizat. Tel.
0745-422297. (RR)
Vând la Vârciorova Peugeot
206 din 2000, acte la zi, 1500 €
neg. Tel. 0726-544287. (RR)
Vând în Răchita, Timiş, disc pe
rulmenţi pentru tractor 650; 3
grape pentru disc; căruţă pentru
cai sau tractor; cardane diferite;
tirant central pentru tractor 650;
cilindru de basculare pentru maşină Rabă; 2 secţii pentru semănătoare porumb; alternatoare;
electromotor; alternatoare la 12 V;
plug pe ţeavă cu 3 brazde pentru
tractor 650; maşină de despoiat
porumb cu motor electric la 380 V;
preţuri neg. Tel. 0724-978930. (rr)
Vând în Lugoj Peugeot 607
recent adus din Italia, motor de
2.2, primul set de numere roşii,
2000 € neg. Tel. 0733-182000. (rr)
Vând în Bozovici Skoda Fabia
din 2005 motor 1.2 în 3 cilindri
benzinar, 198.000 km, cauciucuri
de vară noi, 5 cauciucuri rezervă
noi, cârlig pentru remorcă, 1700 €
uşor neg; cauciucuri de iarnă pe
15-16 noi şi la mâna 2-a;
cauciucuri C la mâna 2-a; remorcă
basculantă; plug cu 3 brazde. Tel.
0720-315338. (RR)
Vând la Făget tractor Ifron 204
diesel complet, 8000 lei; disc
agricol de 3.4 pe lagăre în stare de
funcţionare, 800 €; anvelope de
1100x20 şi 900x20, 200 lei buc.
Tel. 0732-317168. (RR)

Anunturi
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Vând 4 bucă ţi jante din
aluminiu, cu 4 găuri, cu cauciucuri
de iarnă cu dimensiunea
195x65x15. Preţ negociabil. Tel.
0731-158844.
Vând Renault Laguna 1999
benzină, motor 1,6. Preţ negociabil. Tel. 0731-158844.
Vând garaj în Reşiţa, pe aleea
Galaţi. Tel. 0766-537713. (RR)
Vând la Caraşova 2 anvelope
de 20 ţoli. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând la Oraviţa Dacia 1310;
cauciuc Enduro pe 19. Tel. 0729704972. (RR)

Imobiliare
Vând în Reşiţa casă 3 camere,
bucătărie, baie, apă curentă, gaz
metan, teren 1450 mp. Tel. 0758816969.
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 casă în comuna Doclin 2
case, casă nouă cu 3 camere +
casă veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Vând apartament 2 camere
etaj 2, zona Govândari, cu
centrală termică, gresie, faianţă,
geam termopan, 19.500 €. Tel.
0740-520382.
Vând casă în Reşiţa, cărămidă
arsă, 100 mp, curtea este amenajată, gard fier forjat, cu acces auto,
terasă, foişor, gazon. Interiorul cu
termopan, uşi la comandă din
lemn, podele încălzire centrală,
mobilată la comandă. Tel. 0770546282, 0355-415394.
Vând în Rusova Veche casă
compusă din 3 camere mobilate,
baie şi bucătărie faianţate plus
gresie, 2 coridoare în formă de L,
cămară mare 3x4, dotată cu frigider, rafturi, dulapuri, hambare de
cereale boabe şi ştiuleţi, magazie
de lemne cu lemne pentru o iarnă,
coteţ de porci, coteţe de păsări,
grădină mare, suprafaţa totală
1500 mp, casa are 2 intrări din
strada principală, renovată interior
şi exterior în 2016, 12.000 € uşor
neg. Tel. 0721-157588. (RR)
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 700 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 Mehadia apartament
la etajul 1, compus din 2 camere,
baie, bucătărie, hol şi debara,
recent renovat, acoperit cu tablă,
10.000 € neg; la Mehadia Nouă în
gară, la 2 km de Băile Herculane,
la şosea, teren intravilan 450 mp,
12 € mp; teren 1600 mp tot la gara
Mehadia Nouă, 10 € mp. Tel.
0740-469024. (RR)

Anunturi
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Vând la Soceni casă construită
recent, 3 camere, baie, bucătărie,
hol, există şi posibilitatea unui
schimb cu apartament în Reşiţa.
Tel. 0773-809309, 0775-644669.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Vând în Timişoara, Calea
Şagului, în zona supermarketurilor, teren 1000 mp plus un lot
de casă. Tel. 0721-754082. (RR)
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, ideal pentru construcţia
unei cabane, preţ avantajos. Tel.
0751-198599. (RR)
Vând în Băile Herculane un
teren unde a fost casă, pe strada
Trandafirilor, 360 mp intabulat şi
cadastru; pădure 2300 mp cu acte
de intabulare. Tel. 0720-951656,
0724-050944. (RR)
Ofer spre închiriere spaţiu
comercial în Reşiţa, Bd. Revoluţia
din Decembrie nr. 28. Tel. 0770600193. (RR)
Vând la Bocşa casă dotată cu
toate utilităţile, 6 camere, grădină
1500 mp, în rate, 1500-2000
€/lună; apartament în Reşiţa, 3
camere, 2 balcoane, tot utilat,
50.000 €; în Bocşa, clădire cu
spaţii comerciale, la roşu. Tel.
0755-597587. (RR)
Vând în centrul oraşului Oţelu
Roşu un apartament 2 camere
mobilat, toate utilităţile, garaj. Tel.
0733-524679, 0355-404841. (RR)
Vând în Timişoara apartament
la casă format din 3 camere, baie,
bucătărie, garaj, toate utilităţile,
curte, grădină 400 mp. Tel. 0745422297. (RR)
Vând în Boc şa Român ă
apartament 3 camere tip vagon,
centrală termică, gresie, faianţă,
laminate, uşă metalică la intrare,
zona Aleea Trandafirilor cu vedere
la parcul Copiilor, aproape de
Halta Bocşa Română, 18.000 €.
Tel. 0752-379471. (RR)
Vând la Domaşnea casă cu
toate dotările, încălzire cu lemne,
teracote, are baie, bucătărie, 3
camere, grădină 60 mp în spate,
17.000 € puţin neg. Tel. 0723074847, 0728-459513. (RR)
Vând la Măureni o casă cu 3
camere, 2 anexe, termopane,
gresie, faianţă, teracotă, curte
betonată, grădină mare şi pomi
fructiferi, 2 fântâni forate, suprafaţa totală 1500 mp, se poate
ocupa imediat, 20.000 € neg. Tel.
0744-209549. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Micro 1,
apartament 3 camere, confort 1,
etaj 2. Tel. 0770-479235.
Casă de vânzare la Târnova,
casa 113 mp, anexe 90 mp, grădină 1079 mp. Tel. 0773-991835.
Persoană fizică schimb
apartament 3 camere în Reşiţa,
centrul, etaj 2, cu apartament 2
camere similar plus diferenţă. Tel.
0770-515947, 0355-425164
Persoană fizică schimb apartament 3 camere în Moroasa cu
apartament 2 camere în Moroasa
sau Luncă plus diferenţă. Tel.
0770-515947, 0355-425164.
Vând ap. 2 camere etaj 2, zona
Govândari, cu centrală termică,
gresie, faianţă, geam termopan,
19.500 €. Tel. 0740-520382.

Anunturi
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Matrimoniale

Oferte-Cereri
de Serviciu
Facem cazane de ţuică la
comandă, reparăm, orice grosime/mărime, orice fel de materiale,
se poate la domiciliul clientului şi
cu materialul clientului dac ă
doreşte. Tel. 0737-361524. (RR)
Bărbat nevăzător, deplasabil,
de 55 ani, din Caransebeş, caut
însoţitor la domiciliu, ofer 400 €
salariu lunar.Tel. 0726-864518 (rr)
Căutăm femeie de serviciu,
bloc 4 etaje. Tel. 0774-601613.
Femeie în etate, singură, din
Timişoara, primesc o fată în gazdă
gratuit. Tel. 0720-315338. (RR)
Ofer servicii de înmatriculări
auto în judeţul Caraş-Severin. Mă
ocup de toate formalităţile necesare, inclusiv RAR. Dispun de
platform ă pentru transportul
autoturismelor. Tel. 0744-392317.
Fac şi repar cazane de ţuică
din cupru alimentar, foaia de cupru
de la 0.8 la 10 mm, lucrăm şi la
domiciliul clientului. Tel. 0787411398. (RR)
Din Teregova, execut cazane
la faţa locului, din alamă de la 1
mm la 10 mm şi execut reparaţii la
cazane. Tel. 0746-549644. (RR)
Primesc fată în gazdă, în
Reşiţa. Tel. 0723-355752.
Caut să îngrijesc bătrâni la
domiciliu în Reşiţa, rog seriozitate,
nu răspund la număr ascuns Tel.
0744-676809.

Doresc să cunosc o femeie
între 22-33 ani şi fără copii pentru
o rela ţie serioas ă eventual
căsătorie. Eu tânăr serios fără
copii. Tel. 0725-436050.
Doresc să cunosc o doamnă
singură max. 45 ani pentru o
relaţie de lungă durată. Tel. 0770309081.
Domn serios, apartament,
auto, 58/85/174 caut prietenie cu
o doamnă la fel de serioasă, fără
obligaţii. Tel. 0770-390662.
Băiat 48 de ani doresc o d-nă
de 48-50, fără obligaţie nealcoolică, serioasă, eu sunt religios prezentabil şi vreau pentru căsătorie
prietenie. Tel. 0723-815421.
Domn 52 de ani prezentabil
fără obliga ţie nealcolic, ne
fumător, fără vicii doresc o d-nă
49-52 prezentabilă 45-52 ne
alcolică, serioasă, pentru
prietenie căsătorie. Tel. 0723571501.
Doresc o doamnă vârsta 65.
70 ani care să locuiască la mine.
Tel. 0739-672951.
33 ani discret curat caut
doamne domnişoare dornice de o
aventură de neuitat Aştept mesaj
Tel. 0726-261409.
Doamnă fără obligaţii doresc
să cunoscu pe cineva ântre 65-70
ani fără obligaţii care să nu
fumeze şi să nu consume alcohol
cei ce nu se regăsesc rog să nu
sune. Tel. 0744-676809.

Informare
Această informare este efectuată de Popa Gheorghe cu
domiciliul în localitatea Gornea, comuna Sicheviţa, nr. 184, judeţul
Caraş-Severin, ce intenţionează să solicite la Administraţia Bazinală
de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
proiectului Construire casă P+M, piscină şi împrejmuire, comuna
Sicheviţa, CF nr. 31676, judeţul Caraş-Severin.
Ca rezultat al investiţiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi
colectate în bazin etanş vidanjabil.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului după data de 22.10.2018.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.11.2018
REŞIŢA: agent de vânzări: 1; conducător activitate de transport
rutier: 1; consilier juridic: 2; inginer automatist: 1; lăcătuş mecanic:
1; tehnician reţele de telecomunicaţii: 1; vânzător ambulant de
produse nealimentare: 6;
BĂILE HERCULANE: ajutor ospătar: 5; barman: 2; bucătar: 5;
bucătar-sef: 1; cameristă hotel: 7; femeie de serviciu: 2; guvernantă
de hotel/etaj: 1; îngrijitor spaţii hoteliere: 1; kinetoterapeut: 1;
lucrător bucătărie (spălător vase mari): 4; ospătar (chelner): 5;
BOCŞA: ajutor bucătar: 1; barman: 1; casier: 1; manipulant
mărfuri: 1; ucenic: 46;
CARANSEBEŞ: ajutor bucătar: 1; barman: 1; bucătar: 1;
cameristă hotel: 1; director de hotel: 1; ospătar (chelner): 1;
recepţioner de hotel: 1;
MOLDOVA NOUĂ: lucrător comercial: 1; sudor: 1;
ORAVIŢA: muncitor necalificat în silvicultură: 1; recepţioner de
hotel: 1;
TOTAL JUDEŢ: 108

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Naşterea primului copil în Spaţiu
Pe măsură ce colonizarea altor planete devine, cel
puţin aparent, un obiectiv în viitorul nostru apropiat,
SpaceLife Origin a prezentat realist una din provocările
mai puţin mediatizate, cea a paşilor următori inevitabili
în planurile pe termen lung ale speciei noastre.
„Dacă umanitatea doreşte să devină o specie multiplanetară, trebuie să învăţăm cum să ne reproducem în
spaţiu”, spune fondatorul şi CEO al SpaceLife Origine,
Kees Mulder.
SpaceLife Origin este prima companie bio-tech
dedicat ă dezvoltării unor misiuni care, potrivit
declaraţiei postate în prezentarea virtuală a firmei, vor
proteja „Sămânţa Vieţii”, vor face concepţia de embrioni
în spaţiu fezabilă şi vor permite naşterea naturală a
omului în spaţiu.
Aceştia vor fi primii paşi importanţi pentru o călătorie
a omenirii care va duce Viaţa dincolo de Pământ, aşa
cum este necesar pentru o colonizare viitoare a altor
planete, arată sursa citată.
Programul de misiuni SpaceLife Origin dezvoltat
este secvenţial în timp, prin care fiecare misiune
anterioar ă consolidează rezultatul următoarelor
misiuni. În acest fel, se va dezvolta o metodă securizată
şi dovedită pentru fiecare etapă şi o tehnologie unică

care va aştepta să fie brevetată, şi va duce la
posibilitatea unei vieţi durabile dincolo de Pământ.
Programul de misiuni este stabilit cu ajutorul experţilor
etici, medicali, tehnici şi juridici. SpaceLife Origin a intrat
în parteneriat cu universităţi şi furnizori de top din
domeniul tehnologiei spaţiale şi al sectorului medical.
Compania are planificată prima misiune pentru anul
2020, Misiunea ARK, care va utiliza o tehnologie în curs
de patentare pentru depozitarea sigură a celulelor de
reproducere umane în interiorul a o mie de capsule
protejate. Celulele (masculi, femele şi 2 PN) sunt
recoltate în clinici FIV aprobate şi supravegheate din
întreaga lume.
Unele dintre aceste capsule vor fi stocate în locaţii
securizate de pe Pământ iar unele vor fi stocate într-un
satelit spaţial aflat pe orbită, dotat cu mai multe camere
video la bord care vor furniza în orice moment imagini în
timp real pentru cei ale căror „seminţe” sunt stocate pe
navă. Celulele vor fi protejate timp de mai multe decade,
obiectivul declarat este 100 de ani, de orice catastrofă
pe Pământ. Odată cu scăderea costului lansărilor de
satelit, acest pas este probabil cel mai uşor realizabil
dintre cele trei etape pe care le-a prezentat SpaceLife
Origin.
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Al doilea pas în planul companiei este de a realiza
concepţia în spaţiu până în 2021 prin intermediul
misiunii „Lotus”. Folosind un Embryo-Incubator Spaţial,
pentru prima dată în istorie, oamenii vor fi concepuţi în
spaţiu. Celulele reproducătoare masculine şi feminine
vor începe să formeze embrionii în satelitul incubator
aflat pe orbita joasă a Pământului, după patru zile
acesta se va întoarce pe Pământ şi embrionii vor fi
implantaţi în mamele lor, presupunând că tehnologia
reuşeşte să obţină atât fertilizarea cât şi viabilitatea.
La prima vedere, o poveste despre o mamă umană
care naşte în timp ce se află pe orbită poate părea o
abordare tabloidă. Cu toate acestea, după ce am luat în
considerare detaliile din spatele obiectivului acestei
companii de a face acest lucru, posibilităţile devin reale.
Pasul final în obiectivul SpaceLife Origin de a realiza
reproducerea umană în afara planetei este misiunea
„Cradle”. Experimentul este programat pentru 2024 şi,
dacă va fi o reuşită, se va naşte primul extraterestru
cunoscut - ceva definit ca obiect ori formă de viaţă care
nu provine de pe Pământ.
Un purtător de cuvânt al firmei a declarat: „În timpul
unei misiuni de 24-36 de ore, o femeie va naşte la
aproximativ 400 de kilometri deasupra Pământului,
asistată de o echipă medicală de clasă mondială. Un
proces atent pregătit şi monitorizat va reduce toate
riscurile posibile, similar cu standardele occidentale aşa
cum există pe Pământ atât pentru mamă, cât şi pentru
copil.”
Expunerea unei femei însărcinate la forţele G
normale în timpul unei lansări în spaţiu şi în timpul
reintrării nu ar fi benefică pentru sănătatea acestei
femei sau a copilului ei. Misiunea este astfel concepută
astfel încât forţele G să fie reduse la un nivel care să
garanteze siguranţă pentru o femeie însărcinată
sănătoasă. Pentru a asigura o călătorie sigură în
spaţiul, toate femeile participante sunt selectate în
condiţii stricte de sănătate şi sunt monitorizate şi
instruite pe parcursul întregii sarcini.
Pentru această misiune, nivelul maxim de expunere
la radiaţii este redus la un nivel sigur pentru femeile
gravide vulnerabile şi copiii nou-născuţi. De asemenea
vor fi alese orbite în zone specifice cu radiaţii scăzute în
jurul Pământului. Unul dintre criteriile de selecţie se
referă la toleranţa la radiaţii a participanţilor (aceste
niveluri variază semnificativ între oameni).
Nu în ultimul rând, pregătirea misiunii include ritmul
natural al sarcinii care poate împiedica cu uşurinţă
planificarea tehnică a unei lansări în spaţiu. Prin
urmare, un grup de aproximativ 25 de participante vor fi
inseminate în zile diferite. Embrionii congelaţi pot fi
dezgheţaţi în conformitate cu o planificare graduală iar
sarcinile încep la date diferite. În acest mod, există
întotdeauna un număr de femei aflate în stadiul perfect
al sarcinii (gata să nască) în caz de perturbări naturale,
tehnice şi meteorologice. După opt luni şi jumătate, un
copil este complet crescut şi poate fi născut într-o stare
perfectă de sănătate. Naşterea poate fi iniţiată în
siguranţă prin utilizarea unor medicamente specifice
(care au fost folosite pentru iniţierea acestui proces timp
de mulţi ani, fără a compromite sănătatea copilului sau
a mamei în nici un fel). În rarele ocazii în care naşterea
ar fi iniţiată în mod natural în timpul călătoriei scurte
către orbita Pământului, acest proces poate fi întârziat
în siguranţă cu medicamente standard.
Conform unui comunicat de presă recent, SpaceLife
Origin estimează o bază de clienţi disponibilă de peste
30 de milioane de persoane în întreaga lume. Cu gama
de preţuri pentru misiuni, începând cu suma de 30.000
de dolari pentru Ark, iar misiunile de concepţie începând
de la 250 de milioane de dolari, compania non-profit
speră să beneficieze de suportul financiar pentru
nevoile sale tehnologice de dezvoltare.
Toate imaginile: SpaceLife Origin
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