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Un fel de REVISTA PRESEI
Am avut parte în decembrie de o fereastră deschisă spre un tărâm
pe care n-am mai călcat de vreo 2-3 generaii. Au fost orele astrale ale
românilor înșirate de-a lungul mai multor zile legate de aducerea în
ară a rămășielor pământești și funeraliile Majestăii Sale Regele
Mihai I al României. Fiina noastră colectivă aflându-se îndeobște
scindată, cu o obstinaie demnă de scopuri mai înalte, își găsește la
răstimpuri temeiuri salutare de solidaritate, de aliniere la mersul
vremurilor, dar și al astrelor. De regăsire a unor repere ale conștiinei
de neam de care ne-am (!) depărtat ori am fost despării de vânturile
istoriei (și... ale geografiei, la drept vorbind). Chiar și presa și-a unit
vocile într-un cor coerent, atât „o anumită parte” a ei, cât și celelalte
pări, obișnuite cu tonalităi mai frivole sau percutante. Am făcut
câteva comentarii la articole din două numere consecutive ale
„săptămînalului de tranziie” Dilema veche, înainte ca ecourile
evenimentului excepional să se... să revină la „normal”.
Are Ovidiu Nahoi articolul Referendum pentru monarhie? Mai
gândii-vă! Titlul spune destul. Apoi Adina Popescu prima parte din A
câta generaie de sacrificiu?, iar Andrei Manolescu Povestea regelui,
povestea noastră; încântător, dătător de sperană, dar totuși ne
întrebăm sceptici: oare?! Cătălin Ștefănescu (omul „garantat 100%”,
îl cunoaștem) semnează Moștenirea Regelui Mihai I: „Ne-a făcut să-l
ascultăm. Să ne mai inem gurile. Să ne gândim la lucruri importante
pentru toi și să fim, fără să ne dăm seama, împreună. Doar că a
trebuit să moară pentru a reuși așa ceva.” Deci n-a fost suficientă
ieșirea din scenă (au „scăpat de el” de vreo câiva ani, ricanează unii).
A trebuit chiar să moară, ca să-i convingă (?!) pe acești guriști. Le plac
eroii, românilor, mai ales (în primul rând?) fiindcă mor. Spunea însă
cineva că e nefericit poporul care are nevoie de eroi. Despre
discursurile rostite în acele zile, pe lângă cele autentice și de bun sim,
se aude „vocea celui care vorbește din inima confortului de a fi
supusul real al „sistemului”. E metoda cea mai la îndemână pentru a-i
justifica pasivitatea și lașitatea. Păi, dac-a murit și ultima sperană,
putem să ne așezăm liniștii la televizor, (...)”. Spre a reveni la
„normalitatea” noastră, citim rubrica lui Valeriu Nicolae (activist și
demnitar al drepturilor omului (!), un
condei remarcabil, aici cu titlul Despre abuz. Abuzul obișnuit într-o
familie numeroasă din Ferentari (din care provine) și raporturile cu
unele autorităi. Este normal, într-o societate în care sunt abuzate
legile, bunul sim, proprietatea și demnitatea umană... De pe listă nu
puteau să lipsească femeile și... da, și copiii. Apoi animalele, pădurile,
cultura, patrimoniul etc. (D. v. nr. 722/ dec. 2017, având dosarul
despre Stima de sine).
Rămânem sub imperiul orelor astrale date de întoarcerea definitivă
a Unsului lui Dumnezeu pe Pământul Patriei și când deschidem următoarea Dilema veche, cu articolul lui Petre Guran Învierea de Crăciun.
Înainte de asta, Adina Popescu analizează în partea II a „generaiilor
de sacrificiu” destinul ultimelor 2-3, cum spuneam, cu empatia și
talentul cu care și-a obișnuit cititorii. Cu un singur lucru trebuie s-o
contrazic, când declară „nu-mi vine să cred astăzi că am fost practic
obligată, la un moment dat, să votez cu Iliescu, pe care-l detestam”.
Fals! Nu ai fost niciodată obligată nimic (nici alte lucruri); puteai să-i
anulezi votul cu 2-3 ștampile de ex., sau scriind pe el că-i detești pe
ambii guzgani politici. Ce, i se recunoștea scrisul? Da, și? Decât să
regrei, iată, două decenii, împreună cu milioane de alegători...

Reșia, ianuarie 2018.
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„Așezarea regelui în solul patriei sale se asemuiește cu bobul de
grâu așezat în pământ. Trupul fizic al suveranului s-a reunit astfel cu
trupul mistic al naiunii pentru a iniia procesul renașterii morale.”,
scrie Petre Guran, apoi pune în cumpănă, tot în cheie mistică,
despărirea Regelui de Poporul său de către „monstruozitatea politică
a totalitarismului” cu intrarea sa „apoteotic(ă), peste 70 de ani, pe sub
Arcul de Triumf, în sala tronului din palatul regal, în catedrala
patriarhală în care și-a început domnia, prin inima capitalei care-l
aclamă până la necropola regală de la Curtea de Argeș.” „Crăciunul
pătat de sânge în urmă cu trei decenii avea nevoie de o
răscumpărare. Sacrificarea ritualică a unui tiran, dublată de jertfa
absurdă și cinică a celor care au fost prinși în jocul pseudo-revoluiei,
închisese România într-o falsă renaștere, osândită să se reîntoarcă
ciclic în haos și distrugere.” „<De Crăciun ne-am luat raia de
libertate>, proclama cinic un graffiti din zilele lui decembrie 1989.” Sau strecurat două erori, poate nu foarte grave în contextul discutat de
autor. Nu „pseudo-”. Furată, incompletă (v. și articolul nostru Dacă a
fost, ce a fost. Cum a fost, în vol. Adunate din greșeală, 2014 și
colecia Prisma), da, poate, dar autentică, nu „pseudo-”. Iar graffiti-ul
de atunci era oricum, numai nu „cinic”! Era un lamento, o disperare în
el, umană și cu adresă divină... Un semn și de umilină în acceptarea
unei „raii de libertate”, asemănător cumva cu stanele din Noi vrem
pământ („Răbdăm poveri, răbdăm (...), Dar vrem pământ.”) (v. și art.
„Raia de Crăciun” 1989, epilogul în vol. citat). Alt graffiti de atunci
suna „Dreptate, ochii plînșî cer să te vadă”, cu un plus de patetism în
greșeala din emoie și grabă.
„Un copil, care a asistat la ceremonia de înmormântare a Regelui
Mihai, a comentat-o astfel (...): „Oamenii spun că regele a plecat pe
ultimul drum, dar eu cred că a luat-o pe alt drum.” Profeie
involuntară? Dar dacă acest alt drum este tocmai ceea ce depășește
trista iteraie finală și deschide naiunii un parcurs redemptiv?” Să
nădăjduim. Nu trebuie să fii monarhist ca să înelegi atâta lucru.
Alături, pe pagina „... din polul plus” a revistei, Radu Preda are
articolul Adevăr sau frumusee. „Dacă păcatul înseamnă pentru trup
moartea, reversul lui pentru suflet esta urâenia. Luptei dintre bine și
rău îi corespunde una la fel de acerbă dintre minunat și hâd.” O
admirabilă pledoarie pentru nevoia de frumos (în cazul respectiv, în
biserici), spre a sprijini sperana întrezărită în precedentul articol. (D.
v. nr. 723-724/ dec. 2017 - ian. 2018, cu dosarul Dorine, eluri,
rezoluii).
Ecourile s-au mai stins. Poate și cugetele noastre și-au regăsit
starea de... împăcare (?!). Tevatura cinică și ineptă care ne
guvernează de istov continuă, la fel protestele cetăenești lipsite de
arme eficiente spre a o contracara și ne mai rămâne, iată, „o anumită
parte a presei” să ne întreină moralul. Revine, bunăoară, Petre
Guran în nr. 726/ ian. 2018 al Dilemei... (dosar Cerul, pus sub semnul
lui Eminescu) cu o admirabilă intervenie despre rezistena
anticomunistă, „Biserica din inimi”; dacă meniona în treacăt absena
Legii lustraiei era perfect. Tot acolo citim De ce ne plac nenorocirile
altora? de Andrei Vornicu. No comment.
De dincolo, din lumea celor drepi, unde-și doarme somnul de
veci, chipul de efigie al Majestăii Sale „ne urmărește încă”..., veghind
asupra zbaterilor noastre cu finalitate incertă..., amânată...
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Competenţe pentru tinerii dezavantajaţi
Tinerii dezavantajaţi se vor putea angaja, timp de
24 de luni, în instituţiile publice locale, pentru a
dobândi diverse competenţe.
Instituţiile publice locale vor fi implicate în
procesul de integrare pe piaţa muncii a tinerilor
dezavantajaţi, pentru a-i sprijini s ă capete
experienţe, competenţe şi abilităţi care vor putea fi
valorificate ulterior în mediul privat.
Sunt vizaţi tinerii cu vârsta între 16 şi 26 ani care
nu au o vechime în muncă mai mare de 12 luni, care
fie se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta, fie au cel puţin un copil în întreţinere.
Astfel, un procent de 5% din totalul posturilor
specifice personalului contractual din instituţiile
publice va fi atribuit, în mod exclusiv, tinerilor
dezavantajaţi, pentru o perioadă de 24 de luni, cu

condiţia ca acestea să fie vacante. La finalul celor 24
de luni, contractul individual de muncă încetează de
drept, iar postul va putea fi ocupat de o altă persoană
aflată într-o situaţie similară.
Măsura, iniţiată de Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale, este prevăzută într-un proiect de lege
aprobat de Guvern, în contextul în care integrarea
tinerilor dezavantajaţi pe piaţa muncii depinde în
mod fundamental de existenţa unor locuri de muncă
adecvate necesităţilor lor.
Este vorba despre un program de tip "Pasarela",
prin care locurile de muncă din sectorul public pot fi
oferite temporar tinerilor dezavantajaţi, pentru a
dobândi "abilităţi transferabile" în joburile din
sectorul privat, o măsură prevăzută în Programul de
Guvernare, la secţiunea ”Şanse reale pentru tineri”.

Precizări privind hidranţii de incendiu
În urma informaţiilor eronate, difuzate în presă,
privind aşa-zisa obligaţie a populaţiei de a echipa
gospodăriile cu hidranţi împotriva incendiilor,
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) face
următoarele precizări:
MDRAPFE a lansat în consultare publică
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă
şi canalizare.
Obiectul acestui proiect îl constituie propunerea
unor măsuri pentru facilitarea intervenţiilor în caz de
incendiu. Necesitatea proiectului a pornit de la
neregulile constatate pe teren de către reprezentanţii
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,
respectiv starea de funcţionare necorespunzătoare a
hidranţilor sau lipsa acestora în unele zone cu risc de
incendiu crescut.
Proiectul nu vizează obligaţia ca fiecare
gospodărie din ţară să deţină hidranţi sau sisteme
corespunzătoare pentru cazurile de incendiu. Astfel,

pentru unităţile administrativ - teritoriale unde există
reţea de alimentare cu apă, proiectul prevede
obligaţia asigurării debitului şi a presiunii necesare
funcţionării hidranţilor. În cazul unităţilor administrativ
- teritoriale unde nu există reţea de alimentare cu
apă, pentru obiectivele de utilitate publică protejate la
incendiu (unităţi de alimentaţie publică, biblioteci,
cămine culturale etc) este necesară asigurarea unei
gospodării proprii de incendiu.
Prin gospodărie proprie de incendiu, astfel cum
este prevăzut în reglementarea tehnică “Normativ
privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea
a II-a - Instalaţii de stingere, indicativ P 118/2-2013”,
aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 2463/2013, se înţelege
infrastructura tehnico - edilitară ce presupune
rezerva de apă necesară funcţionării sistemului de
securitate la incendiu, sistemul de pompare (pompe
active, rezervor hidrofor etc.) şi sistemul de avertizare
la incendiu.
MDRAPFE, 09.01.2018

Noul site al Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a lansat un
nou site, o platforma modernă de comunicare şi
informare pentru potenţialii beneficiari, informează
instituţia.
„Lansat la începutul acestui an, noul site
www.fngcimm.ro reprezintă unul din elementele
cheie din strategia de repoziţionare a Fondului Na-

ţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, ca sprijin pragmatic pentru
mediul antreprenorial din România. Conţinutul este
abordat din perspectiva relevanţei pentru publicul
ţintă: persoane juridice (IMM-uri), persoane fizice şi
beneficiari publici, iar informaţiile de interes general
sunt prezentate într-o manieră sintetică şi
transparentă”, potrivit comunicatului FNGCIMM.

Investiţii în Caraş-Severin
Comisarul Corina Creţu a aprobat investiţii de
peste 57 milioane euro în domeniul apei potabile în
judeţul Caraş-Severin.
Proiectul include, printre altele, construcţia sau
renovarea a peste 120 km din reţeaua de distribuţie
a apei potabile, reabilitarea a 20 de rezervoare şi
extinderea reţelei de canalizare cu peste 160 km.

El va contribui la protejarea mediului înconjurător, în
special prin limitarea infiltraţiilor de apă uzată în sol,
într-o zonă în care trăiesc aproape 138 de mii de
persoane. În plus, 19.050 de locuitori din judeţ vor
beneficia pentru prima dată de acces continuu la apă
potabilă de calitate. Lucrările urmează a fi finalizate
în vara anului 2018.

Finanţare - „Schema pentru micii fermieri”
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR) anunţă lansarea unei noi sesiuni de primire a
solicitărilor de finanţare prin intermediul submăsurii
6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 2020 (PNDR 2020).
„Încercăm prin intermediul submăsurii 6.5 să
încurajăm comasarea terenurilor agricole pentru
creşterea productivităţii şi competitivităţii în acest
sector. Consolidarea exploataţiilor agricole va
permite mai multor solicitanţi accesul la finanţări
europene pentru investiţii şi, totodată, va asigura un

Vând apartament 2 camere,
confort 3, etaj 4, recent renovat, se
vinde mobilat sau nemobilat. Tel.
0049-157 310 57 814 (Germania).
Vând apartament 2 camere +
pivniţă în Moroasa, etaj 1, sau
schimb cu casă. Preţ negociabil.
Tel. 0728-775955.
Închiriez apartament 2 camere, mobilat, Moroasa 2. Tel. 0749366970.
Vând/schimb casă 3 camere
cu apartament 2 camere plus o
mică diferenţă. Tel. 0769-641168.
Vând apartament 2 camere +
pivniţă în Moroasa, etaj 1, sau
schimb cu casă. Preţ negociabil.
Tel. 0728-775955.
Doresc să cumpăr apartament
2 camere la etaj 1-3 Govândari,
dacă se poate prin apropierea bdul Republicii bl. 23. Tel. 0770630317.
Vând garsonieră amenajată,
centrală termică, uşă metalică,
geamuri termopan. Tel. 0724427098.
Vând casă în comuna Doclin,
casă nouă cu 3 camere + casă
veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Schimb casă la 25 km de
Reşiţa, zonă de deal, cu casă în
zonă de şes sau garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0761-281382.
Cumpăr apartament 2 camere.
Tel. 0724-761770.
Cumpăr garsonieră sau
apartament o cameră cu sau fără
îmbunătăţiri în Reşiţa. Tel. 0775234156.
Vând casă din cărămidă roşie,
4 focuri gaz metan, fântână
betonată, canalizare, în col.
Poiana Golului 22A Reşiţa. Tel.
0724-681964.
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, hol,
încălzire centrală, grădină cu pomi
şi vie, se vinde mobilată şi utilată,
35.000 € neg; casă cu 2 camere,
baie şi bucătărie, 2 garaje, casa
din cărămidă arsă, încălzire
centrală, izolată termic, are
grădină şi pomi cu vie, 41.000 €
neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând la Reşiţa un sălaş 11.000
mp, 1 €/mp. Tel. 0755-078696. (rr)
Vând în Caransebeş, zona
Balta Sărată, apartament 2 camere cu balcoane, baie şi mansardă
cu o cameră şi baie, accesul la
mansardă se face din apartament
printr-o scară retractabilă,
mansarda are proiect aprobat, pe
bani sau la schimb cu o casă în
Caransebeş. Tel. 0740-495415.
Vând la Cuptoare o casă
compusă din 3 camere, baie, curte
mare şi grădină, preţ neg. Tel.
0770-125309. (RR)
Vând în Bocşa o casă alcătuită
din 2 clădiri, grădină, curte, anexe,
suprafaţa totală 1200 mp, 15.000
€ neg. Tel. 0761-646468. (RR)
Vând în Ticvaniu Mic o casă, 5
camere, are grădină, curte mare
cu fântână. Tel. 0255-215197.

Anunturi
,
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, cu posibilitatea construcţiei unei cabane, preţ avantajos.
Tel. 0751-198599. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Făgăraşului, apartament 3 camere, decomandat, multiple îmbunătăţiri. Tel.
0749-202607. (RR)
Vând în Reşiţa casă compusă
din 2 apartamente, pe str. Cireşului nr. 51. Tel. 0744-905597. (RR)
Vând la Ilidia casă compusă
din 3 camere, bucătărie, terasă,
anexe, pivniţă cu boltă, fântână în
curte, teren, grădină, 16.000 € neg
sau schimb cu apartament în
Reşiţa, la valoarea casei. Tel.
0730-583021. (RR)
Vând în Caransebe ş în
cartierul Pipirig, apartament 3
camere, 2 băi, 2 balcoane închise,
mobilat, utilat, parchetat, centrală,
etaj 3. Tel. 0768-776073, 0255510239. (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 400 mp, terenul total 4000
mp, casa se vinde cu 2 dormitoare
mobilate şi o bucătărie mobilată,
preţ discutabil la faţa locului.
Cumpăr teren intravilan la şosea,
zona Bozovici-Mehadia-Iablaniţa.
Tel. 0744-324918. (RR)
Vând apartament 55 mp,
decomandat, 3/3, cu 2 locuri de
parcare, în Timişoara, zona Giroc.
Cumpăr terenuri intravilan şi
extravilan lângă şosea, zona
Bozovici-Mehadia. Caut chirie în
Reşiţa, garsonieră sau apartament. Cumpăr apartament în zona
Govândari. Tel. 0720-315338.
Vând la Gârlişte o pădure de
29 ari cu acte în regulă; teren
intravilan 1200 mp. Tel. 0255234404. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă Generală 2, apartament 3 camere,
bucătărie, 2 băi, 2 coridoare,
balcon, confort 1, decomandat, 75
mp, etaj 4, acoperit cu ţiglă. Tel.
0355-410070. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă
din cărămidă arsă compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instalaţie sanitară,
încălzire centrală, canalizare,
fântână în curte, grădină. Tel.
0355-806536. (RR)
Vând în Dognecea casă
compusă din 3 camere, cameră şi
bucătărie în spate, curte, grădină,
fântână, la strada principală,
13.500 € neg. Tel. 0763-595528.
Vând în Timi şoara cas ă
compusă din 3 camere, baie,
bucătărie, garaj, toate utilităţile.
Tel. 0745-422297. (RR)
Vând în Roviniţa Mare o casă
locuibilă, grădină mare, curte
mare, preţ neg. Tel. 0762-709467.
Vând în Reşiţa, zona Dealul
Crucii, o casă renovată, izolată,
mobilată, centrală, grădină mare,
25.000 €. Tel. 0720-054752. (RR)

Calendarul lansărilor de apeluri

Asociaţia Platanus
Sunteţi aşteptaţi la tradiţionalul

pentru lunile ianuarie-martie 2018

Bal de Fărşang

MDAPFE a actualizat Calendarul apelurilor pe
care estimează că le vor lansa Autorităţile de
Management în primele trei luni ale anului.
Conform acestui calendar, se vor lansa 50 de
ghiduri, în valoare nerambursabilă de aproximativ 3,1
mld. euro, din care 2,4 mld. euro fonduri europene.
Dintre finanţările care se vor lansa în acest luni,
cele mai importante cantitativ vor fi puse la dispoziţie
prin intermediul Programului Operaţional Capital

2

venit mai mare fermierilor care transferă
exploataţia.” a precizat Daniel-Eugeniu Crun eanu,
directorul general adjunct al Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale.
Sprijinul public nerambursabil pentru beneficiarii
sM 6.5 se acordă sub formă de plată anuală
începând cu anul semnării Contractului de finanţare
şi până la data de 31.12.2020. Valoarea sprijinului
ajunge până la 1.500 de euro/ an şi reprezintă 120%
din suma anuală pe care fermierul a primit-o în
ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii
fermieri din Pilonul I (plăţi directe către fermieri).

Anunturi
,
Imobiliare
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Uman - 1,477 mld. euro (1,262 mld. euro UE) şi prin
Programul Operaţional Regional - 1,166 mld. euro
(811,8 mil. euro UE). Din Programul Operaţional
Competitivitate se vor lansa apeluri în valoare
nerambursabilă de 318,8 mil. euro (269,5 mil. euro
UE) şi din Programul Operaţional Capacitate
Administrativă în valoare nerambursabilă de 112,6
mil. euro (94,6 mil. euro UE).
MDAPFE, 11.01.2018

Locaţia: Restaurantul Capitol
Data: 17 februarie 2018 între orele 18 - 24
Muzica: Formaţia Szinkron din Tormac
Se va oferi un meniu compus dintr-un platou rece. Cafeaua,
berea şi răcoritoarele, se pot comanda de la barul restaurantului.
Informaţii şi procurarea invitaţiilor în perioada: 22 ianuarie - 16
februarie 2018 la Magazinul Tehnico Medical (viz-a-vis de
“Universal”-ul vechi), luni - vineri între orele 9 - 17, sâmbăta între
orele 9 - 13.
Vă aşteptăm cu drag!

21 de proiecte de acte normative, pe agenda
Ministerului Educa]iei Na]ionale în anul 2018
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a
introdus în Planul Anual de Lucru al Guvernului
pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de
acte normative cu incidenţă în domeniile pe care
le coordonează, potrivit reglementărilor privind
organizarea şi funcţionarea sa. Dintre cele 21 de
propuneri de acte normative, trei reprezintă
priorităţi ale MEN pentru anul 2018:
1. Hotărârea de Guvern pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 92/2017 privind aprobarea Programului - pilot
de acordare a unui suport alimentar pentru
preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat
2. Hotărârea de Guvern de modificare şi
completare a HG 1252/2012 privind aprobarea
Metodologiei de organizare şi funcţionare a
creşelor şi a altor servicii de educaţie timpurie
antepreşcolară
3. Hotărârea de Guvern privind înfiinţarea
Centrului pentru Formare Continuă în Limbile
Minorităţilor Naţionale.
Vă prezentăm şi celelalte 18 titluri ale
proiectelor de acte normative ce vor fi iniţiate de
MEN în acest an:
1. Hotărâre de Guvern privind şcolarizarea în
România a românilor de pretutindeni, a
cetăţenilor străini şi a bursierilor statului român
2. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
conţinutului şi formatului actelor de studii care
vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III - studii
universitare de doctorat
3. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar şi superior de stat în anul
şcolar/universitar 2018-2019
4. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Metodologiei pentru ierarhizarea programelor de
studii şi gruparea pe clase a universităţilor
5. Hotărâre de Guvern privind aprobare a
Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/
programelor de studii universitare, a structurii
instituţiilor de învăţământ superior pentru anul
universitar 2018-2019
6. Hotărâre de Guvern privind domeniile şi
programele de studii universitare de master
acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot
fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019
7. Hotărâre de Guvern de modificare şi
completare a HG nr. 536/2016 privind stimularea
performanţei şcolare înalte din învăţământul
preuniversitar
8. Hotărâre de Guvern privind salarizarea
func ţiilor de conducere din înv ă ţ ământul
preuniversitar de stat
9. Hotărâre de Guvern privind acordarea
indemnizaţiei în raport de zona geografică
respectivă
10. Hotărâre de Guvern privind participarea
României la „Studiul privind îmbunătăţirea
eficienţei utilizării resurselor şcolare”, dezvoltat
de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică

Program de sprijin pentru cresc@torii de
porci din rasele Bazna }i Mangali]a

11. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Strategiei privind modernizarea infrastructurii
educaţionale
12. Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2009
privind plata taxei anuale de participare la
Asociaţia EUROPEN - PEN (European Practice
Firm Network), de către Ministerul Educaţiei
Naţionale - Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic, în calitate
de membru afiliat
13. Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013
privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare
14. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
Registrului Naţional al Calificărilor
15. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea
finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale
pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile,
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale
în bani, stabilite prin lege şi din sume defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale pentru finanţarea
cheltuielilor cu formarea continuă şi evaluarea
personalului, cheltuielilor cu evaluarea periodică
internă a elevilor, cheltuielilor materiale şi pentru
servicii, cheltuielilor cu întreţinerea curentă, pe
baza costului standard per elev/preşcolar
16. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea
finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume
defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza
costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi
preşcolarii şi elevii din învăţământul general
obligatoriu, particular şi confesional acreditat,
precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
17. Hotărâre de Guvern privind aprobarea
standardelor de autorizare de funcţionare
provizorie, a standardelor de acreditare, a
standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământul preuniversitar
18. Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
instituţională în vederea autorizării, acreditării
şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare
de educaţie şi a Hotărârii Guvernului nr.
1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române
de Asigurare a Calit ă ţii în Înv ă ţ ământul
Preuniversitar, cu modificările ulterioare.
Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG)
face parte din Strategia privind mai buna
reglementare 2014-2020, elaborată de
Secretariatul General al Guvernului în vederea
derulării procesul de planificare strategică.
MEN, 18.01.2018

Crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa vor beneficia, în
perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin financiar pentru aplicarea
programului de susţinere a acestora în vederea producerii cărnii de porc,
pentru creşterea, îngrăşarea şi livrarea porcilor din rasele Bazna sau
Mangaliţa către un procesator/altă persoană juridică, potrivit unei
Hotărâri adoptate în şedinţa din 10 ianuarie a Guvernului.
La această schemă de ajutor de minimis participă, pe baze
contractuale, furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa,
crescătorii de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte
persoane juridice care desfăşoară activităţi de prelucrare şi conservare a
cărnii, activităţi de comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne,
activităţi de comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne.
Potrivit acestui program de sprijin, crescătorii de porci din rasele
Bazna şi Mangaliţa, care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei
primare, vor primi cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 şi
maxim 10, pentru creştere, îngrăşare şi livrare către un procesator cu
care au încheiat contract în acest sens.
Purceii pentru creştere şi îngrăşare sunt preluaţi de procesatori de la
furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, în baza unui
contract de livrare şi transportaţi crescătorilor de porci.
Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit
din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa de beneficiari, iar valoarea acestuia se
calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin
înmulţirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.
Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar veterinar;
b) să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană
juridică;
c) să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 şi
maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care
are încheiat contract;
d) să livreze minimum 50% din purceii primiţi cu titlu gratuit, la
procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o
greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;
e) să respecte structura raţiei furajere stabilită în contractul cu
procesatorul sau cu o altă persoană juridică;
f) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat,
în conformitate cu prevederile art.1 pct.16 din anexa la Ordinul ANSVSA
nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Furnizorii de porci solicitanţi ai ajutorului de minimis, trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) sa deţină scroafe şi/sau scrofiţe, înscrise în registrul genealogic;
b) să furnizeze purcei înţărcaţi către procesator sau altă persoană
juridică, la greutate minimă de 10 kg/cap, în baza unui contract de livrare;
c) purceii să fie identificaţi potrivit legislaţiei în vigoare.
Procesatorii şi alte persoane juridice trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să preia purceii de la furnizori, în baza unui contract de livrare şi să îi
transporte către beneficiari,
b) să încheie contract cu beneficiarii pentru creşterea şi îngrăşarea
purceilor,
c) să preia de la beneficiari, în vederea abatorizării şi procesării, cel
puţin 50% din efectivul de purcei destinat îngrăşării/beneficiar, la o
greutate minimă, în viu, de 130 kg/cap
d) să plătească beneficiarului preţul stabilit prin contract.
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii
de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte persoane
juridice, pot solicita înscrierea în Program, în baza unei cereri, care se
depune la direcţia agricolă judeţeană (DAJ), care îi înregistrează în
registrele unice corespunzătoare, precum şi în registrul de evidenţă al
ajutorului de minimis.
Durata de aplicare a acestei scheme de ajutor de minimis este 20182020, iar valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018
este de 4,6 mil. lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi
Dezvolt
ării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.
tă, vor reduce perioada de evaluare a proiectelor
şi prevăd forme de finanţare succesivă.
Totodată, în vederea celebrării Centenarului
Marii Uniri, MRP a creat un pilon de finanţare
destinat în exclusivitate proiectelor dedicate
acestui istoric eveniment, intitulat „Centenarul
2018”.
În şedinţa de Guvern din 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o
Ghidul va fi corelat cu prevederile Legii nr. Hotărâre, plafoanele alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul
299/2007 privind sprijinul românilor de vegetal pentru anul de cerere 2017 care se încadrează în limita sumei de
pretutindeni, aflată în dezbatere parlamentară, 114.634.650 euro. Suma se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
care va face posibilă prezenţa de observatori aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018 şi se
externi, inclusiv cea a membrilor comunităţilor distribuie astfel:
româneşti, în cadrul comisiilor de evaluare a
df. a) 110.891,950 mii euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil;
proiectelor depuse la MRP.
dg. b) 7,150 mii euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră;
De asemenea, s-a introdus posibilitatea de a
dh.
c) 1.656,200 mii euro pentru tutun;
transmite documentaţia necesară online, cu
di.
d)
109,200 mii euro pentru hamei;
semnătură electronică. Acest lucru va permite
dj.
e)
1.970,150 mii euro pentru sfeclă de zahăr.
realizarea unor economii semnificative din
Cuantumurile pe hectar se calculează de către Agenţia de Plăţi şi
partea solicitan ţilor, trimiterea facil ă a
documentelor, precum şi realizarea mai rapidă a Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea sumelor stabilite prin
această HG la suprafeţele eligibile din baza de date a acesteia pentru
procedurii de decontare.
În spiritul consolidării relaţiei de parteneriat, anul 2017.
Cursul de schimb la care se efectuează plăţile pentru ajutoarele
MRP anunţă că sesiunea de finanţare este
deschisă pe tot parcursul anului 2018 şi invită naţionale tranzitorii este de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de Banca
românii de pe toate meridianele lumii să depună Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2017 şi publicat în Jurnalul
proiecte de finanţare la minister.
Oficial al Uniunii Europene.
MRP, 22.01.2018
MADR, 11.01.2018

Noul ghid de finan]are MRP: simplu }i eficient
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
(MRP) lansează Ghidul Beneficiarului 2018, în
conformitate cu modificările aduse, la
propunerea instituţiei, cadrului legislativ care
reglementează modalităţile de sprijinire a
românilor din afara graniţelor, precum şi luând în
considerare sugestiile primite din partea
mediului asociativ românesc.
Ghidul de finanţare 2018 introduce schimbări
importante prin care MRP simplifică procesul de
acordare a finanţărilor nerambursabile şi amplifică gradul de accesibilitate la resursele financiare
oferite de Guvernul României în beneficiul
comunităţilor româneşti din afara graniţelor.
Noutatea majoră a modificărilor legislative o
reprezintă introducerea acordării de granturi
pentru proiectele şi acţiunile derulate în vederea
sprijinirii românilor din afara graniţelor, cu avans
de până la 100% şi posibilitatea stabilirii de
priorităţi tematice şi geografice, astfel încât să fie
dezvoltate politici publice adaptate la problemele
specifice ale comunităţii.
Avansul pentru proiectele aprobate de
comisia de evaluare a proiectelor a crescut până
la 50% în anul 2018 faţă de 30%, cât era în anul
2017.
Noile proceduri includ consiliere personaliza-

Plafoanele ANT pentru sectorul vegetal
au fost aprobate

PRISMA | 26 Ianuarie - 15 Februarie 2018 |

3

Potrivit unui comunicat ANAF, planul de încasări al ANAF
pentru 2017 a fost de 214,37 mld. lei. Conform datelor din
trezorerie s-au încasat 214,95 mld. lei. Această sumă reprezintă
cea mai mare încasare anuală realizată de ANAF din 2003, anul
înfiinţării instituţiei, până în prezent. Prin comparaţie, în anul 2017
s-a încasat cu 15,50 mld. lei (7,8%) mai mult decât în anul 2016.

Pe scurt
Având în vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va
asigura o majorare a sporului pentru risc şi suprasolicitare
neuro-psihică de la 5 % la 10%, începând cu 1 februarie 2018,
dar şi acordarea acestui spor pentru mai multe categorii de
poliţişti, informează MAI. Alţi poliţişti din domeniul aresttransfer vor primi o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere.
De aceste creşteri vor beneficia peste 28.000 de poliţişti.
Vineri, 5 ianuarie 2018, în cadrul şedinţei de plen a
Consiliului Superior al Magistraturii, a fost aleasă în funcţia de
preşedinte al Consiliului doamna judecător Simona Camelia
Marcu, informează un comunicat CSM. În funcţia de vicepreşedinte al Consiliului a fost ales domnul procuror Codruţ Olaru.
Marcu a fost aleasă în fruntea Consiliului cu 11 voturi
„pentru” şi 8 „împotrivă”. Olaru, cu 10 la 9.
În urma analizelor privind resursa umană specializată în
domeniul medico-militar, ministrul apărării naţionale, Mihai
Fifor, a dispus dublarea numărului de locuri pentru formarea
medicilor militari, informează MApN. În anul de învăţământ
2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea
în Institutul Medico-Militar, în loc de 50 de locuri deja cuprinse
în planul de şcolarizare.
În şedinţa din 8 ianuarie 2018, CA al BNR a hotărât: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 2,00% pe an de la
1,75%, majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la
1,00% pe an de la 0,75% şi a ratei dobânzii aferente facilităţii
de creditare la 3,00% pe an de la 2,75%, informează BNR.
De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis
păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.
Crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa vor
beneficia, în perioada 2018-2020, de o schemă de sprijin
financiar pentru aplicarea programului de susţinere a acestora
în vederea producerii cărnii de porc, pentru creşterea,

Având în vedere evoluţia sezonului
epidemic de gripă, care în acest an a
debutat mai târziu, MS recomandă
continuarea vaccinării antigripale şi în
luna ianuarie, mai ales pentru categoriile
la risc înregistrate la medicii de familie.

La 31 decembrie 2017, rezervele valutare la BNR se situau la
nivelul de 33.494 milioane euro, faţă de 33.062 milioane euro la 30
noiembrie 2017. Rezerva de aur s-a menţinut la 103.7 tone. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2017
au fost de 37.106 milioane euro, faţă de 36.705 milioane euro la 30
noiembrie 2017 şi faţă de 37.905 milioane euro la 31 decembrie 2016.

îngrăşarea şi livrarea porcilor din rasele Bazna sau Mangaliţa
către un procesator/altă persoană juridică, potrivit unei
Hotărâri adoptate de Guvern.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează că pe parcursul lunii ianuarie se depun cererile de
plată şi deconturile justificative pentru angajamentele aflate în
derulare în cadrul Măsurii 14T (fostă Măsura 215) - Plăţi privind
bunăstarea animalelor, pachet a) porcine şi pachet b) păsări.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează potenţialii beneficiari că până la data de 31
ianuarie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plată a ajutorului
pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în
agricultură, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie
2017 (trim. IV al anului 2017).
Programatorii cu studii medii care urmează cursurile unei
instituţii de învăţământ superior vor fi scutiţi de impozitul pe
salariu de la 1 februarie 2018, potrivit unui Ordin comun al
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale şi Ministerului Educaţiei Naţionale, publicat în
Monitorul Oficial. Până acum erau scutiţi de impozitul de
venitul salarial doar absolvenţii de studii superioare.
Ministrul apărării naţionale împreună cu reprezentanţi ai
instituţiilor de resort din sistemul de ordine publică, apărare şi
siguranţă naţională, ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai
Ministerului Sănătăţii, a aprobat vineri, 19 ianuarie, creşterea
numărului de locuri pentru formarea medicilor militari în anul
universitar 2018-2019, după cum urmează: 170 de locuri
pentru specialitatea medicină generală, 15 pentru medicină
dentară şi 15 locuri pentru disciplina farmacie.
Ministerul Finanţelor a elaborat o Ordonanţă de Urgenţă
pentru prorogarea termenului de depunere a formularului 600 Declaraţie privind venitul asupra căruia se datorează contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor
realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, din 31 ianuarie până la 1 martie.

În urma pierderii susţinerii din partea PSD,
principalul partid parlamentar din coaliţia de
guvernare, premierul Mihai Tudose şi-a înaintat
luni, 15 ianuarie, demisia din funcţie.
Potrivit prevederilor constituţionale, în urma
consultărilor cu forţele politice din Parlamentul
României, în 17 ianuarie, preşedintele Klaus
Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dăncilă,
propusă de PSD-ALDE, cu formarea unui nou
executiv.
La începutul săptămânii viitoare, premierul
desemnat va prezenta în parlament, pentru votul
final, programul de guvernare şi formula finală a
Cabinetului.

Banii colectaţi pentru achiziţionarea de către
stat, prin Ministerul Culturii, a operei de artă
„Cuminţenia Pământului”, realizată de sculptorul
Constantin Brâncuşi, se restituie integral
donatorilor, potrivit unei ordonanţe de urgenţă a
Guvernului, publicată în Monitorul Oficial.
Conform OUG care a fost adoptată pe 28
decembrie 2017, banii se restituie donatorilor
integral din contul de disponibilităţi deschis la
Trezoreria Statului şi/sau din conturile deschise
la instituţiile de credit, până la data de 31
decembrie 2018, în condiţiile, termenele şi
conform procedurii stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
În 2016 guvernul condus de Dacian Cioloş a
lansat campania pentru achiziţia acestei opere a
lui Constantin Brâncuşi.
Până pe 30 septembrie 2016 ar fi trebuit să fie
strânsă suma de şase milioane de euro, pentru a
completa cele cinci milioane de euro alocate deja
de Guvernul României.
Donaţiile nu au fost suficiente, iar donatorii ar
fi trebuit să primească banii până la sfârşitul
anului 2017.

l La extragerea loteriei bonurilor fiscale, organizată în 21 ianuarie, au fost câştigătoare cele din 30 decembrie cu o valoare de 325 lei l Preşedintele Klaus Iohannis
a promulgat legea bugetului de stat şi pe cea privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 l Preşedintele ţării a promulgat legea prin care autorităţile
locale sunt obligate să achiziţioneze mijloace de transport în comun electrice l Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care abrogă prevederea referitoare
la obligativitatea educatorilor şi învăţătorilor să absolve studii universitare l Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) a lansat Ghidul Beneficiarului 2018 l
Numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la 31 decembrie 2017 este de 18.897.271, potrivit unui comunicat al AEP l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
341/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la
art. 1 alin. (2) şi (3) din O.u.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare
pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile
pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 840 din 24.10.2017)
l Ministerul Finanţelor Publice - Procedura privind anularea
penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează
pentru plata defalcată a TVA din 20.10.2017 (M.O. nr. 846 din
25.10.2017)
l Ordinul Agenţiei Naţionale Antidoping nr. 249/2017 privind
aprobarea Listei interzise pentru anul 2018 (M.O. nr. 851 din
27.10.2017)
l Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 1397/2017
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în
fonduri de vânătoare (M.O. nr. 873 din 07.11.2017)
l Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 1391/2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016 (M.O.
nr. 877 din 07.11.2017)
l O.u.G. nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii apelor nr. 107/1996 (M.O. nr. 885 din 10.11.2017)
l Legea nr. 211/2017 pentru modificarea şi completarea art.
111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 885 din
10.11.2017)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3159/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care
nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în
România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
(M.O. nr. 892 din 14.11.2017)
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l Ministerul Apelor şi Pădurilor - Metodologia pt. închirierea
lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei
Naţionale "Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură din 15.11.2017 (M.O. nr. 896/15.11.2017)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
370/2017 pentru modificarea Procedurii privind recepţia
studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii
planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale
suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 (M.O.
nr. 903 din 17.11.2017)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 20/2017 privind
lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur
dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui Vintilă I. C.
Brătianu (M.O. nr. 903 din 17.11.2017)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 136/2017 pentru
aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii
normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a
structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare
aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare,
preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace (M.O. 904/17.11.2017)
l Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Instrucţiunile
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate din
25.09.2017 (M.O. nr. 904 bis din 17.11.2017)
l Ministerul Justiţiei - Normele de echipare şi durata de
folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de
deţinere persoanelor private de libertate din 27.10.2017 (M.O.
nr. 906 din 20.11.2017)
l H.G. nr. 804/2017 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea O.u.G. nr. 28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, aprobate prin Hot ărârea
Guvernului nr. 479/2003 (M.O. nr. 907 din 20.11.2017)
l Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1786/
5384/2017 privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011 (M.O. nr. 909 din 21.11.2017)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor Europene nr. 6795/2017 privind aproba-

rea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de
stat şi ajutoare de minimis pentru consolidarea poziţiei pe
piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive
identificate în Strategia naţională de competitivitate şi
planurile regionale de dezvoltare prin sprijinirea
incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului operaţional
regional 2014-2020 (M.O. nr. 912 din 21.11.2017)
l Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Normele
naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi
asistenţei sociale a persoanelor private de libertate din
03.10.2017 (M.O. nr. 914 din 22.11.2017)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2018-2019, din 07.11.2017 (M.O. nr. 914 din 22.11.2017)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 138/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei
şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri
onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri
din Ministerul Afacerilor Interne (M.O. nr. 918 din 22.11.2017)
l Ordinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr.
2797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra
monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a
acestora sau din zonele protejate care afectează în mică
măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a
condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice (M.O. nr. 918 din 22.11.2017)
l Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 86/2017 privind
adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare
a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de
ucenicie de calitate şi eficace COM(2017) 563 (M.O. nr. 919
din 23.11.2017)
l Guvernul României - Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială
organizat la nivelul comunelor din 08.11.2017 (M.O. nr. 920
din 23.11.2017)
l Guvernul României - Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în
subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor din
08.11.2017 (M.O. nr. 920 din 23.11.2017)

Guvernul Ungariei va aloca un miliard de forinţi proiectelor depuse în cadrul programului
"2018 - Anul familiilor maghiare de peste hotare" din Bazinul Carpatic, a anunţat la
Budapesta secretarul de stat pentru politici naţionale Árpád János Potápi, transmite
hirado.hu. Programul va finanţa comunităţile mici, întreprinderile, instituţiile din domeniul
sănătăţii care sprijină ideea de familie, precum şi organizarea de cursuri de specializare sau
tabere, potrivit sursei citate.

Cea mai înaltă instanţă din Luxemburg a respins condamnarea împotriva
fostului angajat al PricewaterhouseCoopers, Antoine Deltour, care a fost
condamnată pentru scurgerea a mii de documente care au scos la iveală
tratamentele fiscale pentru firmele multinaţionale („Luxleaks”). O instanţă de apel va
relua procesul de la zero cu judecători noi, a afirmat într-o declaraţie curtea cea mai
înaltă a Luxemburgului.

Pe scurt - UE
La 1 ianuarie 2018, Bulgaria a preluat, pentru prima ianuarie, a anunţat Ambasada Germaniei din Beirut.
Vizita va fi parte a unui turneu pe care Steinmeier îl va
dată, preşedinţia rotativă Uniunii Europene.
Cele patru domenii-cheie pe care se va axa mandatul întreprinde şi în Iordania, potrivit biroului său de presă.
de 6 luni (1 ianuarie - 30 iunie 2018) sunt: viitorul Europei şi
tinerii, Balcanii Occidentali, securitatea şi stabilitatea şi, nu
în ultimul rând, economia digitală.
Franţa şi Italia pregătesc un nou tratat bilateral
„Tratatul de la Quirinal”, au anunţat la Roma premierul
italian Paolo Gentiloni şi preşedintele francez Emmanuel
De la 1 ianuarie, Leeuwarden (Olanda) şi Valletta Macron.
Macron a ţinut să dea asigurări în acest context că
(Malta) deţin titlul de Capitală Culturală Europeană
apropierea faţă de Roma nu va merge în detrimentul
timp de un an.
Capitala europeană a culturii a fost iniţiată de ministrul relaţiilor franco-germane, consacrate prin „Tratatul de la
culturii din Grecia, Melina Mercouri, în 1985, şi a devenit Elysee”, semnat în anul 1963.
una dintre cele mai importante iniţiative culturale din
Europa. Oraşele sunt selectate pe baza unui program
Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel cultural care trebuie să includă o dimensiune europeană
puternică, să promoveze participarea şi implicarea format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi aliatul său
locuitorilor oraşului şi să contribuie la dezvoltarea pe bavarez, Uniunea Creştin-Socială (CSU) - şi Partidul
Social-Democrat (SPD) au decis să înceapă negocieri
termen lung a oraşului şi a regiunii înconjurătoare.
oficiale pentru formarea unei noi „mari coaliţii” de
guvernare în Germania.
La un congres special al SPD desfăşurat în 21 ianuarie,
Înaltul Reprezentant / Vicepreşedinte Federica
Mogherini s-a deplasat în Cuba în perioada 3-4 372 din 642 de delegaţi (56%) au susţinut apelul şefului
ianuarie. În timpul vizitei sale, a avut întâlniri cu partidului, Martin Schulz, de a aproba un acordul de coaliţie
reprezentanţii guvernului în vederea unei implementări preliminar cu CDU/CSU.
Dac ă delega ţii la conferinţ ă acceptă lansarea
rapide a Acordului de dialog politic şi de cooperare (PDCA)
între UE şi Cuba. Împreună cu ministrul cubanez de tratativelor pentru o nouă coaliţie cu Angela Merkel, cei
externe Bruno Rodriguez Parrilla, a pregătit şi prima circa 450.000 de membri ai SPD vor fi chemaţi la un
reuniune a Consiliului mixt UE-Cuba la nivel ministerial, în referendum, care ar putea avea loc la mijlocul lui februarie,
cadrul PDCA. Acordul de dialog politic şi de cooperare a pentru a accepta - sau respinge - un angajament privind
intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 noiembrie 2017. constituirea unui nou guvern.
Acest acord - primul dintre UE şi Cuba - constituie noul
cadru juridic pentru relaţiile UE-Cuba. El prevede un dialog
politic consolidat, o cooperare bilaterală îmbunătăţită şi
Camera Comunelor din Parlamentul britanic a
adoptat, cu 324 de voturi pentru şi 295 împotrivă, legea
dezvoltarea unei acţiuni comune în forurile multilaterale.
retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Textul
adoptat abrogă legea din 1972 privind aderarea Regatului
Preşedintele francez Emmanuel Macron a efectuat o Unit la UE.
Actul normativ a fost trimis Camerei Lorzilor, unde
vizită de stat în China.
Pe agendă au figurat participarea Franţei la proiectul partidul de guvernământ nu are majoritate.
„Noile Drumuri ale Mătăsii”, lansat în 2013 de preşedintele
chinez Xi Jinping. Au figurat, de asemenea, şi aspecte
politice internaţionale dar şi încălzirea globală.
Premierul britanic, Theresa May, şi preşedintele
francez, Emmanuel Macron, au semnat un nou tratat
privind controlul imigraţiei ţările lor, cu prilejul celui de-al 35Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier va lea summit franco-britanic, la Academia Regală Sandhurst,
întreprinde o vizită oficială în Liban în perioada 29-31 în apropiere de Londra.

Preşedintele american Donald Trump şi omologul
său sud-coreean Moon Jae-In au decis să amâne
manevrele militare comune ale SUA şi Coreei de Sud
prevăzute a se desfăşura în perioada Jocurilor Olimpice de
Iarnă de la Pyeongchang, din luna februarie.
Statele Unite au anunţat suspendarea asistenţei de
securitate pentru forţele pakistaneze „Până ce guvernul
pakistanez va întreprinde o acţiune decisivă contra
talibanilor afgani” stabiliţi în această ţară aliată a Americii în
„lupta contra terorismului”.
Turcia prelungeşte actuala stare de urgenţă cu încă
trei luni. Starea de urgenţă, impusă iniţial în iulie 2016 în
urma tentativei de lovitură de stat a unei facţiuni a armatei,
permite guvernului să conducă prin decrete.
- Preşedintele Turciei s-a aflat recent în Franţa, la
invitaţia omologului său, Emmanuel Macron. Pe agendă
au figurat aspecte regionale şi actuala stare din Siria.
- Miniştrii de externe ai Germaniei şi Turciei s-au întâlnit
în oraşul german Goslar, în încercarea de a căuta
reconcilierea după doi ani de tensiuni între cele două state.
Parlamentul israelian a adoptat, cu 64 de voturi
„pentru” şi 51 „împotrivă” un proiect de lege ce prevede că
orice acţiune de cedare către palestinieni a ceea ce
Israelul consideră ca făcând parte din Ierusalim va
necesita votul unei majorităţi de două treimi dintre deputaţi.
Israelul ocupă Ierusalimul de Est şi Cisiordania de la
războiul din 1967. El a anexat apoi Ierusalimul de Est,
partea palestiniană a oraşului.
Statul evreu consideră ansamblu Ierusalimului drept
capitala sa, în timp ce palestinienii vor să facă din
Ierusalimul de Est capitala statului la care ei aspiră.
Egiptul a prelungit starea de urgenţă la nivel naţional
cu trei luni începând din 13 ianuarie pentru a ajuta la
combaterea pericolelor şi a finanţării terorismului.
Egiptul a impus prima dată actuala stare de urgenţă în
aprilie, anul trecut, după atacurile comise împotriva a două
biserici soldate cu cel puţin 45 de morţi. Starea de urgenţă
a fost prelungită în iulie şi din nou în octombrie, anul trecut.
În 2017 au ajuns în Europa, prin traversarea
Mediteranei, 171.635 de migranţi, faţă de 363.504 de
migranţi în anul 2016, a anunţat, la Geneva, Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie.
În acelaşi timp, s-a redus şi numărul deceselor în
timpul traversării Mediteranei de către migranţi cu
destinaţia Europa - 3.116 în 2017 faţă de 5.143 în anul
precedent, potrivit sursei citate.

l Creşterea economiei globale va accelera probabil anul acesta, după o evoluţie peste aşteptări în 2017, fiind pentru prima dată de la criza financiară când PIB-ul mondial
operează la potenţial deplin, se arată în raportul publicat recent de Banca Mondială (BM) l Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, a anunţat
preşedintele ungar Janos Ader l Primul ministru Shinzo Abe a efectuat o vizită în şase ţări din Europa de Est, cele trei ţări baltice, Bulgaria, Serbia şi România l Banca
Centrală a Germaniei a decis să includă yuanul chinez în propriile sale rezerve l Preşedintele american Donald Trump a participat la Forumul Economic Mondial de la
Davos, în Elveţia, desfăşurat în perioada 22-26 ianuarie l Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidenţiale în intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmând să
aibă loc, dacă va fi necesar, la 24-26 aprilie l Papa Francis a vizitat Chile şi Peru în perioada 15-22 ianuarie 2018 l Verkhovna Rada, parlamentul Ucrainei, a adoptat
proiectul de lege nr. 7163 privind aspectele speciale ale politicii de stat pentru asigurarea suveranităţii statului Ucraina în zonele ocupate temporar în regiunile Donetsk şi
Luhansk (aşa-numitul proiect de lege pentru reintegrarea Donbas) l Coreea de Sud şi Statele Unite au avut prima lor întâlnire pentru a discuta amendamentele la
acordul bilateral de liber schimb prin care Washingtonul încearcă să-şi reducă deficitul comercial cu ţara asiatică l Ecuadorul i-a acordat cetăţenie lui Julian Assange,
fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anunţat ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa l

Nava spaţială
VSS Unity
Nava spa ţial ă dezvoltată de Virgin Galactic,
SpaceShipTwo, cunoscută sub numele de VSS Unity, a
încheiat al şaptelea zbor planat fără propulsoare, în 11
ianuarie, deasupra deşertului Mojave, California, au
declarat reprezentanţii companiei.
Virgin Galactic este o companie care îşi propune să
ofere zboruri suborbitale în spaţiu clienţilor plătitori. Este
condusă de Richard Branson, un antreprenor britanic.
Data de începere a zborurilor comerciale a fost amânată
de mai multe ori. Dificultăţile în procesul de dezvoltare a
conceptului, o explozie fatală în 2007 pe parcursul
desfăşurării unui test la sol şi un accident tragic de zbor în
octombrie 2014 sunt câteva dintre lucrurile care au întârziat
activitatea.

Unity, al doilea vehicul SpaceShipTwo al Virgin Galactic,
nu s-a ridicat de la sol din august 2017.
În urma testului reuşit, pe parcursul căruia nava a coborât
în condiţii de siguranţă la sol de la o altitudine de 15.000 m,
Richard Branson a declarat că VSS Unity va efectua zboruri
de testare suborbitale cu oameni la bord până în aprilie.
În ultimele cinci luni inginerii şi tehnicienii au efectuat
ample analize, teste şi modificări minore pentru a asigura
pregătirea vehiculului pentru sarcinile şi forţele mai mari
întâmpinate la un zbor de încercare cu propulsie. „Pe lângă
confirmarea muncii efectuate la sol, zborul planat a testat
stabilitatea şi controlul vehiculului în zbor. Dup ă
desprinderea de nava purtătoare VMS Eve, Unity a fost
imediat împinsă într-o coborâre ascuţită, accelerând la
Mach 0.9 [Mach 1 este viteza sunetului, sau 1.234 km/h, la
temperatura camerei], valoare ce se situează în jurul vitezei
maxime pe care o putem obţine fără a aprinde motorul
rachetei.”, se arată în comunicatul companiei.
SpaceShipTwo este concepută pentru a fi transportată
de către un avion specializat, WhiteKnightTwo numit şi VMS
Eve. În timpul zborurilor operaţionale, după efectuarea
tuturor verificărilor necesare privind vehiculul şi siguranţa,
piloţii vor elibera, la o altitudine de aproximativ 15.000 de
metri, SpaceShipTwo de WhiteKnightTwo pentru începutul
următoarei etape a zborului. În câteva secunde, motorul
propulsor hibrid al SpaceShipTwo va fi activat pentru
aproximativ un minut iar nava accelerează la aproximativ de
trei ori şi jumătate viteza sunetului, producând forţe G moderate şi propulsând vehiculul şi echipajul său până la altitudini
peste 80 - 100 de kilometri [NASA şi Forţele Aeriene ale SUA
folosesc pragul de 80 km pentru a acorda aripi de astronaut
iar în afara SUA se mai foloseşte pentru a delimita graniţa

virtuală între atmosfera Pământului şi spaţiul cosmic Linia
„Kármán”, 100 km deasupra Pământului].
Pasagerii aflaţi la bord - SpaceShipTwo poate transporta
şase turişti, alături de doi piloţi - vor experimenta câteva
minute de imponderabilitate şi vor vedea curbura
Pământului având „în spate” întunericul spaţiului, înainte de
a plana spre Pământ.
Biletele pentru a zbura cu SpaceShipTwo se vând în
prezent cu 250.000 de dolari, cu zboruri comerciale
planificate pentru sfârşitul anului. Până acum, mai mult de
600 de persoane au plătit avansul pentru un loc, au spus
reprezentanţii Virgin Galactic.
Dar VSS Unity va trebui să efectueze câteva zboruri cu
motor înainte de a putea începe să transporte clienţii şi
sarcini utile de cercetare în spaţiul suborbital. Compania
finalizează în prezent testele de propulsie: în timpul zborului
din ianuarie, Unity a transportat balast de apă pentru a
simula greutatea motorului rachetei şi a fost echipată cu un
sistem de protecţie termică, care va proteja nava spaţială
împotriva căldurii şi frecării atmosferice.
Unity este al doilea vehicul SpaceShipTwo al Virgin
Galactic. Primul, VSS Enterprise, s-a dezintegrat în timpul
unui test cu propulsie în octombrie 2014. Copilotul a
deblocat prea devreme sistemul de frânare al aripii navei,
ceea ce a dus la o creştere bruscă a forţelor aerodinamice
pe măsură ce trecea prin bariera sonică. Anchetatorii de la
Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor din SUA
au declarat că nu au fost construite sisteme de protecţie
pentru a corecta eroarea copilotului.
A fost nevoie de doi ani pentru companie să recâştige
aprobarea de la Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA
pentru ca SpaceShipTwo să zboare din nou.
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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

Cumpăr nicovală pentru
fierărie. Tel. 0761-281382.
Vând canapea fixă 250 lei,
fotoliu două locuri 150, fotoliu cu
roţi 100, colţar cameră 250 lei,
preţuri negociabile. Tel. 0748077142.
Vând în Iablaniţa 5 cai şi 2
iepe, preţ neg la faţa locului. Tel.
0728-363254. (RR)
Vând în Reşiţa televizoare lcd
cu diagonala 62 cm, cu
telecomandă, în perfectă stare de
funcţionare, 300 lei buc; bicicletă
medicinală de fitness, calculator la
bord, în perfectă stare de
func ţionare, 250 lei; schiuri,
bocanci de schi şi plăci de zăpadă,
diferite mărimi şi modele, preţ neg
la faţa locului; pat de dormitor
supraetajat din lemn masiv, pentru
2 persoane, 2x1 m, 600 lei. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând la Cărbunari doi cai de 1
an şi 9 luni, rigi, semimurani, iapă
şi armăsar, au cipuri, 7000 lei, se
vând şi separat. Tel. 0740-145324
Vând în Lupac oi. Cumpăr
capre cu 100 lei buc. Tel. 0773850512. (RR)
Vând la Reşiţa aragaz, plită şi
cuptor, din inox, 550 lei neg;
dulapuri pentru baie, 180 lei buc;
boiler electric Ariston 15 litri, 150
lei. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Timişoara un birou
mare, 250 lei; Nokia 108 cu
ecranul puţin spart, 100 lei; 2
telefoane Nokia 215, 200 lei buc;
Alcatel, 130 lei; plasme, 550 lei
buc; bilete de avion pentru apriliemai, pentru Elveţia, Spania,
Franţa, Portugalia. Tel. 0762112012, 0741-571238. (RR)
Vând în Caransebeş canapea
extensibilă în stare perfectă, 650
lei; colţar de bucătărie cu masă şi
2 scaune, 700 lei; colţar de
sufragerie din piele, model cu
perne mari, 700 lei; birou pe colţ,
300 lei; preţuri neg. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Târnova 15 miori la
prima fătare în februarie, 260 lei
buc sau la schimb pe vaci sau
viţei. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă Electrolux, 17
l/min, stare foarte bună, puţin
folosit, 300 lei neg; convectoare
pe gaz pentru c ăldură, tiraj
natural, stare foarte bună, puţin
folosite; convector pe gaz pentru
căldură LB50, tiraj forţat, stare
foarte bună, puţin folosit, 500 lei
neg. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând mobilă la preţ neg;
dormitor din lemn cu 5 uşi, pat, 2
noptiere, servantă, 650 lei; cuier
de hol cu loc pentru încălţăminte şi
2 sertare, 300 lei; bucătărie cu
multe corpuri, masă, aragaz, hotă,
350 lei. Tel. 0742-112467, 0773740364. (RR)
Vând marmură şi trifoi. Tel.
0255-232955. (RR)
Vând în Bocşa 90 de oi. Tel.
0743-079907. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Samsung cu diagonala 51 cm cu
telecomandă, 100 lei; televizor
color Schneider cu diagonala 51
cm cu telecomandă, 100 lei; 3
televizoare color cu diagonala 51
cm; 2 perechi de schiuri, 1.80 m,
1.90 m, 40 lei perechea; ceas
electronic bărbătesc, 30 lei; căşti
audio; pantofi de femei nr. 36 din
piele; 2 perechi de adidaşi nr. 41; 2
perechi de ghete nr. 43 de bărbaţi,
60 lei; ace pentru maşină de cusut
Singer, 15 lei setul; pereche de
blugi bărbaţi, 20 lei; etajeră de
baie, 10 lei; monitor lcd pentru
piese, 10 lei; diferite ceasuri de
femei; mixer. Tel. 0741-580306,
0770-515588. (RR)
Vând la Lugoj vacă fătată de 2
săptămâni, 2500 lei; 2 viţei de o
săptămână, 600 lei buc; 3 capre
gestante, 200 lei buc. Tel. 0727056095. (RR)
Vând la Caransebeş uşi de
balcon; boiler electric 80 l în bună
stare de func ţionare; motor
electric de la maşină Albalux 7; 4
uşi din lemn complete, în stare
bună, 1 m lăţime, 2 m lungime,
200 lei buc neg; 3 geamuri
termopan. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând la Bozovici o pereche de
bocanci de iarnă, 200 lei; diferite
tipuri de mobilă adusă din străinătate la preţuri foarte avantajoase;
geamuri şi uşi termopan diferite
mărimi; o pereche de cai; stâlpi de
beton pentru gard; 2 clăi de fân,
lucernă, trifoi. Cumpăr vacă
tânără Bălţata Românească cu
viţel sau gestantă; tăuraş Bălţata
Românească 200-300 kg. Tel.
0720-315338. (RR)
Vând la Sacu iapă de 8 ani,
2500 lei neg; iapă cu mânz sau
separat; iapă semi-murană grea
pentru reformă, 2000 lei; iapă
semi-murană grea 1.5 ani, 4000
lei; 2 grăsuni la 40 kg, 900 lei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe
lemne 40 kw. Tel. 0768-923916.
Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 200 € neg. Tel. 0732288785. (RR)
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Vând în Reşiţa, zona Mociur, 3
familii de albine cu lăzile aferente,
500 lei familia; lăzi de albine
supraetajate cu 12 rame sus şi 12
jos, 150 lei buc; 15 capre şi 2 ţapi;
motopompă la 380 V; motor plus
pompă de apă; 2 pompe de apă la
220 V; bormaşină Bosch; moară
de porumb. Tel. 0786-362752. (rr)
Vând la Gârlişte viţel de 5 luni.
Tel. 0255-234404. (RR)
Vând în Re şi ţa geamuri
termopan diferite mărimi, date jos
de la apartament; aragaz. Tel.
0740-028878. (RR)
Vând în Lugoj fân la claie. Tel.
0727-364839. (RR)
Vând în Reşiţa 3 jaluzele
verticale în stare foarte bună,
material foarte bun; tablou pictat
în 1980 de un pictor din Germania,
100 lei; servici pentru condimente,
din 12 piese, 75 lei; haină din piele
lungă pentru femei, mărimea 46;
router, 60 lei. Tel. 0747-468797,
0736-834803, 0767-871086. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare porc
180-200 kg. Tel. 0726-862223.
Vând la Peciu Nou baloţi de
lucernă dreptunghiulari cu 12 lei şi
rotunzi mari cu 150 lei buc; porci la
120-200 kg. Tel. 0764-558013.
Vând la Anina chiuvetă dublă
din inox pentru bucătărie, 80x50,
150 lei; candelabre din cupru cu 2,
8 şi 12 braţe; covor mochetă de
7x0.80 m, cu 4 carpete; covor
persan 1.50x2.00 m; 3 paltoane
cu blană - tip Alain Delon, 2 de
damă şi unul de bărbaţi, noi,
m ărimea 50-52. Tel. 0255240038, 0787-711230. (RR)
Vând lucernă, 12 lei/kg neg.
Tel. 0763-721548. (RR)
Vând la Sichevi ţa câine
ciobănesc de Bucovina, 100 €
neg; 2 butoaie de 200 l şi 400 l; 2
clăi de fân. Tel. 0730-529337.
Vând în Reşiţa staţie de cameră Schneider compusă din radio şi
egalizator, 150 lei; trotinetă de
aluminiu marca Hudora, 50 lei;
disc profesional pentru tăiat beton
marca Pferd, 230 mm, 150 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Timişoara o staţie
Fender de orgă cu boxe de 200 W.
Tel. 0745-422297. (RR)
Vând la Oţelu Roşu o iapă
şargă de 4 ani, 800 kg, 1.70
înălţime, 8000 lei; 2 viţea de 2 luni
şi tăuraş de 1 lună. Tel. 0748613922. (RR)
Din Armeniş caut mulgătoare
funcţională pentru vaci. Tel. 0744222264, 0741-018803. (RR)
Vând la Anina cuptor pentru
motorină cu plită, 200 lei; pompă
de apă de 3/4 ţoli, 200 lei;
bormaşină la 220 V, 200 lei; ax de
circular la 220 V pentru pânză şi
polizor, 200 lei; bandă de alergat
mecanică, 500 lei; trusă de sudură
autogen, 300 lei; furtun pentru
sudură cu oxigen, manometru
pentru tuburi oxigen; bocanci
pentru schiuri nr. 43, 50 €; radio cu
pick-up Traviata cu discuri bonus,
200 lei; ferodo la metru, 10 lei m;
cărţi de mecanică auto, de la 50 lei
buc; pre ţuri neg. Tel. 0787886991, 0255-240157. (RR)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi
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Ofer gratis în Câlnic piatră din
demolare. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând în Bocşa dormeză nouă
de 2 persoane; 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 la 300 cm lăţime;
moară cu palete. Tel. 0729070819. (RR)
Vând în Mercina 2 perechi de
păuni, 150 € perechea; 2 porci
Mangaliţa de 6 luni. Tel. 0769855538. (RR)
Cumpăr în Reşiţa baloţi de fân
sau lucernă. Tel. 0730-436301.
Vând în Reşiţa scândură de
stejar la grosime 5 cm şi lungime 3
m; cadă pentru prune, 3500 l, pe
bani sau la schimb pe viţei ori
purcei. Tel. 0746-642653. (RR)
Cumpăr în Oţelu Roşu cadru
ortopedic frontal semi-rotund,
semi-reglabil la braţe, cu patru
roţi. Tel. 0728-445644. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 4
sertare, 350 lei; vin roşu natural, 7
lei/kg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând la Reşiţa o vacă de 10
ani cu 2 viţele de 3 luni, preţ neg la
faţa locului. Tel. 0760-737198.
Vând la Şopotu Nou vacă şi
viţel, 3700 lei; tăuraş de 7 luni,
2300 lei. Tel. 0775-120438. (RR)
Vând masă de lucru pentru
tâmplărie, stare foarte bună, 150
lei. Tel. 0731-418674.
Vând 7 oi tinere. Tel. 0731418674.
Vând plită cu inducţie nouă, în
cutie, cu vase, încă 2 ani în
garanţie. Tel. 0255-257476.
Vând flori de cameră, ficus,
mărime 1 m, preţ 20 lei. Tel. 0255257476.
Vând haine de piele pentru
b ărba ţi, m ărimea 52. Pre ţ
avantajos. Tel. 0255-257476.
Vând coarne de cerb. Tel.
0255-257476.
Vând pantofi de piele bărbăteşti, nr. 41, negri şi maro, ieftin.
Tel. 0255-257476.
Vând tocătoare coceni de
porumb, preţ 720 lei. Tel. 0734154545.
Vând moară de făcut pufuleţi
din mălai grişat, preţ 800 € neg.
Tel. 0734-154545.
Vând prese electrice de făcut
foi prăjitură uscată (napolitane),
preţ 350 lei/buc. Tel. 0734-154545
Vând maşină de făcut gard
împletit, cu motor electric la 220 V,
preţ 720 lei. Tel. 0734-154545.
Vând prese electrice de făcut
foi prăjitură, 350 lei/buc. Tel. 0734154545.
Vând bidoane cisternă de
1000 litri, preţ 350 lei, pentru
comenzi mai mari preţul se
negociază şi asigur şi transport la
domiciliu. Tel. 0744-392317
Vând tv color Shuny stereo, cu
diagonala 51 cm, cu telecomandă.
Preţ 100 lei. Tel. 0770-515588.
Vând în Reşiţa un palton din
piele pentru bărbaţi, culoare
neagră, mărime 54, 100 lei. Tel.
0355-801100. (RR)
Vând la Reşiţa aragaz, plită
plus sobă, încorporabil în mobilă,
550 lei; dulapuri pentru baie, 180
lei buc; boiler electric Ariston 15
litri, 150 lei. Tel. 0744-759866.

Auto-Moto-Velo
Vând Peugeot 306 combi,
fabricaţie 1998. Se poate şi pentru
piese de schimb. Tel. 0770390662.
Vând Dacia 1300, 160.000 km,
cauciucuri noi, baterie nouă,
portbagaj deasupra, taxe la zi.
Preţ bun, negociabil. Tel. 0355416388, 0766-266465.
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând în Reşiţa Fiat Punto din
2004, 900 € neg. Tel. 0737274332. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo
din 2002, toate dot ările, în
perfectă stare de funcţionare,
înmatriculat, taxele la zi, 1500 €;
cauciucuri de iarnă M+S diferite
mărimi şi modele, de la 60 lei buc;
jante de tablă pe 14, 15, 16 ţoli
pentru diferite tipuri de maşini, 50
lei buc; seturi jante aluminiu pe 14,
15, 16 ţoli, 500 lei setul; biciclete
pentru bărbaţi şi femei, din aluminiu cu 24 de viteze, 400 lei buc.
Tel. 0752-030888, 0255-233172.
Vând în Lupac cositoare pe
ham de 55 CP, 5000 lei neg;
cositoare Honda cu freză şi plug,
1250 €; pompă rotativă de injecţie
pentru tractoare mici, 1200 lei;
coloană pentru trompă, 700 lei;
dinam pentru tractoare, 1000 lei.
Tel. 0773-850512. (RR)
Vând pentru dezmembrare, în
Luncaviţa, Audi A4 1.9 TDI 131
CP, Vw Passat, Opel Vectra C. Tel.
0728-623103. (RR)
Vând la Caransebeş tractor
Fiat 445 românesc, fabricat în
1990, cu manetă, 6 viteze, stare
bună de funcţionare, 3000 € neg;
semănătoare de porumb pe 4
rânduri, de Piatra Neamţ, 750 €;
disc purtat în tiranţi cu 2 baterii
pentru U445, fabricat la Craiova,
aproape nou, 850 €; Opel Vectra
din 1999, 1.8 benzină, taxe la zi,
taxa nerecuperată, 1000 €;
Volkswagen Passat din 2008,
motor de 2140 CP, full option,
recent adus în ţară, înmatriculat,
4500 €; motocositoare Carpatina,
motor pe benzină de 7 CP, cu
masa de 1.60, în stare foarte bună
de funcţionare, 550 €. Tel. 0764140901. (RR)
Vând în Reşiţa tractor 445 cu
dublă tracţiune, românesc, 5100
€; butuci şi punte cu roţi pentru o
remorcă; prăşitoare pe 4 rânduri
pentru tractor, 450 €; remorcă
pentru adunat fânul, încarcă şi
descarcă automat, 1250 €; greblă
pentru adunat fânul tip păianjen,
750 € neg; căruţă din fier pentru
tractor, 2000 lei neg; tocătoare
pentru tractor, 850 €; punte cu
butuci de la un tun, 180 €; punte cu
butuci aproape nouă; bloc motor
pentru U445 în 3 pistoane; cutie
de viteze pentru Aro. Tel. 0746642653. (RR)
Vând în Reşiţa biciclete MTB,
roţi pe 26, 16 de viteze, cauciucuri
noi, suspensie pe telescoape faţă
- spate, în stare foarte bună, 300
lei; motocoasă pe benzină
portabilă, 3.5 CP, 52 cmc, complet
echipată, nouă, 100 €. Tel. 0729824413. (RR)
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Vând în Reşiţa Opel Astra H
din 2004, motor de 1.4 benzină,
înmatriculat, consum mic, toate
dotările, 2700 € neg. Tel. 0744759866. (RR)
Vând la Caraşova tractor
McCormick International de 42
CP, preţ neg la faţa locului; met de
erbicidat de 12 m lăţime, cu bazin
de 600 l; şpriţieră Hardi pentru
erbicidat de 6 m lăţime, cu bazin
de inox de 300 l; căruţă pentru
tractor; remorcă pentru împrăştiat
gunoi de maxim 3.5 t. Tel. 0749971068, 0255-232277. (RR)
Cumpăr în Lugoj cauciucuri de
iarnă 255x70x16. Tel. 0727056095. (RR)
Vând la Caransebeş Opel
Calibra Sport, culoare roşie,
înmatriculat. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând în Bozovici jeep
Daihatsu Feroza cu troliu, 4x4, în
stare bună de funcţionare; Suzuki
Samurai; jeep Mitsubishi; Opel
Astra J model 2012; Opel Astra;
Ford Fiesta; tractor U650, fără
cabină, fabricat la Braşov, primul
proprietar, cu 2 remorci, una
basculabilă şi una platformă, plug
cu 3 brazde; jeep-uri diferite
mărci; 2 biciclete aduse recent.
Tel. 0720-315338. (RR)
Vând la Sacu scuter Peugeot,
motor de 49, acte de Italia, pe bani
sau animale; motor de 1.8; cârlig
de Ford Mondeo 1.6. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa, Mociur, 2
biciclete, de damă şi bărbătească;
motocultor pe benzină cu freză;
motocultor diesel, de 10 CP, cu
freză şi plug reversibil. Tel. 0786362752. (RR)
Vând în Lugoj pentru dezmembrare Renault Clio 1.5 DCI, cu 3
uşi, în stare de funcţionare;
Citroen C4 din 2008 pentru piese;
Kia Sorento din 2004 cu motor de
2.5; Fiat Scudo din 2003; Daewoo
Musso; nici o maşină nu este
înmatriculată şi sunt aduse din
Italia. Tel. 0733-182000. (RR)
Vând la Vârciorova 4 cauciucuri de Peugeot 206 în 4 găuri
13x165x60, de iarnă-vară, 100 €
neg. Tel. 0732-288785. (RR)
Vând la Coştei Volkswagen
broscuţă din 2002, nu a fost
înmatriculat, nu are nici un număr
roşu, maşina în stare impecabilă.
Tel. 0722-990976. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare combină păioase marca Ferguson cu
motor de Braşov în 4 pistoane,
masa de lucru 2.5 m; 2 remorci
mono-ax, una de 4 tone cu mig de
r ăsfirat gunoi şi una pentru
transportat baloţi, cu lungimea 6.5
m, lăţimea 2.5 m şi înălţime 2 m.
Tel. 0726-862223. (RR)
Vând la Anina autoturism Cielo
din 2006, în stare perfectă de
func ţionare, arat ă impecabil,
80.000 km rulaţi, 3500 lei. Tel.
0255-240038, 0787-711230. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri pe
16, 80 lei; cauciucuri pe 14, 75 lei;
scuter de 49 cmc în 4 timpi, adus
recent, 300 €; jante de tablă
pentru Nissan şi Mitsubishi, pe 14
ţoli, pe 4 găuri, 50 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)
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Vând în Timi şoara Dacia
Duster 4x2 de 1600 cmc, 105 CP,
din 2010, stare perfectă, gri metalizat, toate extrasele, documentaţie la zi. Tel. 0745-422297. (RR)
Vând la Mehadia 2 planetare
de faţă de Papuc, noi; tractor Fiat
445 românesc fabricat în 1991,
primul proprietar, 3200 € neg;
cabestan de 3 t tracţiune, 200 €.
Tel. 0728-353457. (RR)
Vând la Oraviţa tractor International de 45 CP; disc agricol mare
de Piatra Neamţ; greblă de adunat
fânul, pe curele; cositoare după
tractor pe 2 tamburi; presă de
balotat cu baloţi dreptunghiulari;
căruţă rustică pe roţi de lemn;
maşină de împrăştiat azot în
tiranţi; semănătoare de cartofi pe
3 rânduri; maşină de scos cartofii;
pavilion apicol cu 44 de locuri
pentru lăzi; Opel Ascona. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând la Anina alternator 12 V
pentru tractor sau Dacia, 150 lei;
aparate de bord pentru tractor Fiat
445. Tel. 0787-886991, 0255240157. (RR)
Cumpăr 2 cauciucuri de vară
pentru Matiz 155x65x13. Tel.
0787-886991, 0255-240157. (RR)
Vând Land Rover 4x4 din
2002, motor 2000 cmc, cauciucurile foarte bune, toate dotările,
cârlig de remorcare, maşina este
înmatriculată, stare impecabilă.
Tel. 0742-544119. (RR)
Vând în Reşiţa tractor 55 CP,
2800 €; plug PP3 pe şină, 400 €;
punte de remorcă cu 8 prizoane cu
sistem de frânare, 300 €; punte de
Aro cu roţi de 15 sau 16 ţoli, 100 €;
motor 1.9 TD pentru Vw, 100 €.
Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Jamu Mare Renault
Espace din 1998, înmatriculat în
România, în stare perfectă de
funcţionare, actele la zi, valabile,
plătite, multiple dotări, consum 5%
benzină, 1500 € sau schimb cu
animale. Tel. 0770-818202. (RR)
Vând la Moraviţa un AP50,
capitonat, motor cu 3 roţi, gri
metalizat, stare foarte bună, set
nou, 3000 lei. Tel. 0755-080292.
Vând 2 garaje, unul în bloc şi
unul construit, Micro 4, 70 mp. Tel.
0770-601427.
Vând Golf 3, euro 2, an 1995,
benzină, consum mic, persoană
fizică. Preţ 600 €. Tel. 0729727960.
Vând în Timiş Dacia Super
Nova pt. dezmembrare sau piese
de schimb. Tel. 0755-381222.
Vând în Reşiţa Dacia Logan
din 2009, 18.300 km la bord, jante
cu anvelope de iarnă, curea
distribuţie schimbată, 4200 € neg.
Tel. 0766-692697.
Vând Vw Caravell T4, 8+1
locuri, a.f. 1999. Preţ 6500 €. Tel.
0721-968709.

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut bătrân pentru îngrijire.
Tel. 0787-362755.
Pensionară, ofer găzduire unei
eleve sau studente, zona
Govândari. Tel. 0760-802945.
Caut să îngrijesc bătrân sau
copil. Tel. 0741-639941.
Caut să îngrijesc bătrâni. Tel.
0746-907129.
Caut un loc de muncă. Tel.
0799-084072. (RR)
Caut meseria ş care face
nasturi de hamuri. Tel. 0722422306. (RR)
Caut sudor care ştie să alămească. Tel. 0746-642653. (RR)
Caut cioban; Caut bonă pentru
copil de 5 ani în Reşiţa, program
de 8 ore. Tel. 0720-315338. (RR)
Din Cârnecea, caut un căprar.
Tel. 0774-523144. (RR)
Caut instalator autorizat
pentru mutarea contoarelor de
apă rece din apartamente pe
scara blocului. Tel. 0741-075505.
Căutăm femeie de serviciu la
bloc cu 4 etaje, strada Libertăţii bl.
B7. Tel. 0774-601613.
Asistentă medicală cu experienţă, execut injecţii şi perfuzii la
domiciliul pacientului. Rog
seriozitate. Tel. 0725-232724.
Caut o femeie care s ă
locuiască într-o casă la sat, 50 km
de Reşiţa, pentru a ajuta o bătrână
imobilizată. Tel. 0724-743213.
Execut, repar, vopsesc, montez, rulouri Esslinger din lemn de
tei, plastic şi aluminiu, oblon mobil
din lemn (şolocat). Reparaţii capitale şi vopsire pentru rulourile din
lemn. Înlocuiesc rulouri din lemn
degradate cu rulouri noi din PVC.
Am orice fel de piese de schimb.
Tel. 0744-197439, 0729-468288.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50
€. La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Zbor peste Timişoara de 30
min, 25 € + TVA/persoan ă.
Rezervări pe www.maxair.ro sau
la telefon 0755-084464. Vă
aşteptăm să zburaţi cu noi!
O personalitate de
prim rang a industriei
bănăene, inginerul Emil
Toth (75) a plecat dintre
noi. În funciile înalte pe
care le-a avut, politice și
administrative, a păstrat ca
priorităi bunul mers al lucrurilor,
corectitudinea și viziunea
cuprinzătoare. A rămas totodată
un bun coleg, în cele mai diverse
împrejurări. Dumnezeu să-l ierte.
Requiescat in pace!
Reșia, 7 ian. 2018.
Colegii

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Anunturi
,

Matrimoniale
Caut femeie din Cara şSeverin pentru o relaţie serioasă,
de durată. Eu tânăr 34 ani, serios.
Tel. 0725-436050.
Domn prezentabil, manierat,
antialcol, sincer, şaten, ochi
căprui, doresc cunoştinţă cu
doamnă pentru căsătorie. Tel.
0729-684877.
Am 68 ani, caut o femeie să fie
de 67-70 ani, fără pensie, pentru
căsătorie. Tel. 0761-615452.
Domn singur, caut doamnă
pentru o relaţie serioasă, 48 ani.
Tel. 0720-372179.

Bărbat nefumător, nealcoolic,
59 ani, doresc să cunosc o
doamnă de vârstă apropiată, din
oraş sau de la ţară, pentru o relaţie
serioasă. Tel. 0761-281382.
Bărbat 55 ani, 1,75 m, 82 kg,
fără obligaţii, fără vicii, casă în
oraş, serviciu, doresc cunoştinţă
doamnă maxim 53 ani, serioasă,
pentru relaţie prietenie/căsătorie.
Tel. 0725-348218.
Vreau să fac mult sex cu
doamne din re şiţa Eu curat
discret. Tel. 0726-261409.
Caut doamne domni şoare
pentru sex Am locaţie sunt f discret cu bun simţ. Tel. 0770-309081

Selec]ie pentru studen]ii care doresc s@
lucreze în Germania
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin anunţă organizarea selecţiei pentru studenţii care doresc să
desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada
vacanţei de vară (minim 2 luni).
La selecţie pot participa studenţi cu vârsta cuprinsă intre 18 - 35 de
ani, care urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară,
acreditată conform legii şi care au cunoştinţe bune/foarte bune de
limba germană.
Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi în domeniul
hotelier - gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în
producţia industrială şi în domeniul serviciilor.
Studenţii care au domiciliul sau sunt înregistraţi la o instituţie de
învăţământ superior din judeţul Caraş-Severin, se pot adresa
consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin, str. Traian Lalescu nr. 17, în vederea
înregistrării dosarelor, pana cel târziu în data de 09.02.2018 (de luni
pana joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14).
Documente necesare:
l copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
l fişă de solicitare - Bewerbung - completată în 2 exemplare la
calculator, tipărită faţă - verso şi semnată (formularul tipizat şi
instrucţiunile de completare a acestuia se găsesc pe site-ul A.J.O.F.M.
Caraş-Severin, www.ajofmcs.ro/site/comunicate.html);
l adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce
tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
l adeverinţă de la facultate - Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum şi instrucţiunile de completare sunt postate pe siteul A.J.O.F.M. Caraş-Severin, www.ajofmcs.ro/site/comunicate.html);
l 3 fotografii tip paşaport;
l copie permis de conducere (dacă este cazul).
Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de mediere, documentele necesare înregistrării dosarelor, precum şi instrucţiunile de
completare a acestora, pot fi solicitate la numărul de telefon 0255212160 sau pot fi consultate pe site-ul Agenţiei Judeţene pt. Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin, www.ajofmcs.ro/site/comunicate.html
Compartiment Resurse Umane, Salarizare,
Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.01.2018
REŞIŢA: ajutor ospătar: 1; bucătar: 1; consilier juridic: 1;
director vânzări: 1; funcţionar administrativ: 1; inspector de
securitate: 1; inspector/referent resurse umane: 1; operator
calculator electronic şi reţele: 1; operator în domeniul proiectării
asistate pe calculator: 1; operator introducere, validare şi
prelucrare date: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
tehnician dentar: 1; vulcanizator la autoclavă: 1;
BOCŞA: asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;
electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa
tensiune: 1; lăcătuş mecanic: 1; mecanic auto: 1; paznic: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1; sudor: 1;
BOZOVICI: muncitor necalificat în silvicultură: 1;
CARANSEBEŞ: lăcătuş mecanic: 4; strungar universal: 1;
sudor: 1
ORAVIŢA: muncitor necalificat în silvicultură: 2;
OŢELU ROŞU: muncitor necalificat în silvicultură: 1;
TOTAL JUDEŢ: 30

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
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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Stimularea construcţiei
de locuinţe
Cazierul judiciar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

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