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Observa ii !!! 
 • Facilit ile generale GRATUITE nu creeaz  obliga ii contractuale. 
 • Facilit ile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilit ii i pe durata programului de func ionare 
afi at . 
 

 

TARIFE “PACHET DE PA TE” ANUL 2012 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Detalii “PACHET DE PASTE 3 NOPTI”: 
 

• Masa: Mic Dejun, Prânz i Cin  ; 
• Toate mesele incluse sunt servite in sistem bufet: 

-  13 aprilie – intrare cu cina ; 
-  14 aprilie – mic dejun, prânz si cina; 
-  15 aprilie – mic dejun  pascal, prânz si cina tradi ional  de Paste;  
-  Program muzical in compania forma iei hotelului; 
-  16 aprilie – ie ire cu mic dejun pascal; 

• Tariful este valabil doar pentru pachet de 3 nop i (pachetul este indivizibil) cu data fixa de intrare; 
• Tarifele afi ate includ TVA.; 
• Tarifele nu includ Taxa de sta iune.; 
• Taxa de sta iune se achit  direct la Recep ie în ziua sosirii !! 
 

Facilit i generale GRATUITE :  
• Accesul la piscina de agrement cu ap  termal  având o temperatur  între 34-36 ºC ; 
• Accesul la piscina de agrement cu ap  dulce având o temperatur  între 25-28 ºC ; 
• Acces internet gratuit prin fir sau wireless în zona Recep iei   
 

PERIOADA 
LOC 

Camera Dubl  
Supliment 

Single 

13.04 – 16.04 590 lei 234 lei 

Cazare - 3 nop i / 4 zile în camer  dubl  sau single - conform op iunii 
Mas  - 3 x Cina,  2 x Prânz,  3 x  Mic Dejun 
Intrare - Vineri (începând cu orele 14.00) 
Ie ire - Luni (pân  la orele 12.00) 

PRIMIM DE LA AJOFM
-LOCURI DE MUNCĂ ÎN GERMANIA. Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă anunţă din partea ZAV Bonn o ofertă de 
locuri de muncă în domeniul agricol din Germania. Sunt oferite 70 de 
locuri la culesul produselor agricole (sparanghel, capşune) şi 150 de lo-
curi pentru vânzarea produselor agricole. 

Sunt solicitate femei şi bărbaţi care posedă experienţă în agricultu-
ră, condiţie fi zică bună şi  cunoştinţe de limba germană. Solicitanţii care 
vor desfăşura activitatea de cules  este  necesar să deţină cel puţin cu-
noştinţe de bază de limba germană. Cei care vor lucra la vânzare trebu-
ie să deţină cunoştinţe extinse, deoarece vor intra în contact cu clienţii. 

Salariul oferit este de 800 euro net pe lună, după reţinerea asigu-
rărilor sociale, impozit, cazare şi masă. Timpul de lucru este de 40 – 50 
de ore pe săptămână. Angajarea se face pentru perioada aprilie – iunie 
2012.

De asemenea, sunt disponibile un număr de 60 de posturi pentru 
următoarele meserii: bucătar/bucătărese, cameriste, ospătari, ajutor 
în bucătărie, ajutor în gastronomia de system, respectiv Mc Donald’s, 
Burger King, KFC, Vapiano, Losteria, etc. Sunt solicitate persoane cu ca-
lifi care profesională încheiată sau experienţă în domeniul gastronomic 
solicitat. Solicitanţii trebuie să deţină cunostinte de limba germana de 
baza, nivel B1/B2, pentru personalul auxiliar şi cunostinte extinse nivel 
C1/C2 pentru personalul de specialitate. Experienţa profesională con-
stituie un avantaj. Angajarea se face  pentru perioada mai – noiembrie 
2012. Timpul de lucru este de 40 de ore pe săptămână cu posibilitatea 
de a efectua ore suplimentare. Salariul oferit este de 1200 – 1500 euro 
brut pe lună pentru personalul auxiliar şi 1500 – 2000 de euro brut pe 
lună pentru personalul de specialitate. Cazarea este asigurată de către 
angajator (gratuit sau negociabilă).

Detalii suplimentare sunt oferite la următoarele date de contact:
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Direcţia Relaţii Internaţionale EURES şi Mediere – Serviciul mediere
Str. Avalanşei nr.20-22, sector 4, Bucureşti
Telefon : 021/ 311.07.73
Fax : 021/ 311.07.72

***
SUBVENŢII PENTRU MAME: Agenţia Judeţeană pentru Ocupa-

rea Forţei de Muncă Hunedoara aduce la cunoştinţa persoanelor inte-
resate următoarele:

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara 
oferă, în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discri-
minare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), co-
ordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cofi nanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, 100 de subvenţii pentru 
femeile din Regiunea de Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş).

Aceste subvenţii sunt destinate mamelor afl ate în concediu de 
creştere a copilului până la 2 – 3 ani sau femeilor afl ate în situaţii care 
necesită ajutor social (salariul net lunar / venitul lunar net realizat din 
activităţi independente al titularei cererii de acordare a subvenţiei nu 
este mai mare de 1200 lei). Subvenţiile se acordă pentru absolvirea 
unui curs de formare / dezvoltare profesională sau califi care / recalifi -
care profesională, recunoscut de Consiliul Naţional de Formare Profesi-
onală a Adulţilor (C.N.F.P.A.).

Subvenţia se acordă în funcţie de costul programului de formare, 
în limita sumei de 1000 lei. Dacă tariful programului de formare depă-
şeşte 1000 lei, diferenţa peste această sumă este suportată de persoana 
care urmează cursul. Acordarea subvenţiilor se va face în ordinea depu-
nerii cererilor.

Activitatea de acordare a subvenţiilor se derulează în perioada 
01.09.2011 – 31.10.2013, iar înscrierile se fac la Direcţia de Asistenţă 
Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, B-dul Regele Carol I, nr. 
10, în fi ecare zi de miercuri, în intervalul orar 1500 – 1700 , la doam-
na Emese Esztero, expert social, tel. 0722.602.246 sau 0256.220.583, 
e-mail: emese_esztero@yahoo.com.

Informaţii complete despre criteriile de acordare a subvenţiilor şi 
actele necesare pentru întocmirea dosarului găsiţi pe site-ul proiectu-
lui: www.rsf.uaic.ro

 �Director  executiv   -  Vasile C. Iorgovan – Velichi

POLIŢIŞTII ŞI PROCURORII EFECTUEAZĂ 30 
DE PERCHEZIŢII ÎN JUDEŢELE MEHEDINŢI, HUNE-
DOARA, CLUJ, TIMIŞ ŞI ARGEŞ PENTRU DESTRUC-
TURAREA UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT 
SPECIALIZAT ÎN SĂVÂRŞIREA INFRACŢIUNILOR 
DE ÎNŞELĂCIUNE CU CONSECINŢE DEOSEBIT DE 
GRAVE, EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI. 
PREJUDICIUL TOTAL ESTIMAT PÂNĂ ÎN PREZENT 
ESTE DE 20.000.000 EURO. Poliţişti din cadrul 
B.C.C.O. Craiova – S.C.C.O. Mehedinţi împreună cu 
procurori D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi, 
cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Craiova, 
B.C.C.O. Timişoara, B.C.C.O. Alba-Iulia, B.C.C.O. 
Cluj, B.C.C.O. Piteşti, I.P.J. Timiş, I.P.J. Hunedoara, 
I.P.J. Alba, I.P.J. Cluj, I.P.J. Olt, D.G.I.P.I., jandar-
milor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi 
„Fraţii Buzeşti” Craiova, respectiv I.J.J. Mehedinţi, 
cu suportul informativ al S.R.I., efectuează 30 de 
percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Streha-
ia, 9 în judetul Hunedoara, 4 în municipiul Cluj, 
3 în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, 
în vederea destructurarii unui grup infractional 

organizat, constituit din 34 de persoane, specia-
lizat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de grave, evaziune fi scala şi 
spalare de bani. 

Liderii gruparii, M. G. şi M. I, sunt suspectaţi 
că au identifi cat 50 de societăţi comerciale, din 
judeţele Timiş, Hunedoara, Cluj şi Argeş ce aveau 
cifre semnifi cative de afaceri şi în înţelegere cu 
administratorii acestora, în schimbul unui comi-
sion de 10%, au emis facturi fi scale pentru ope-
raţiuni comerciale fi ctive, de livrare mărfuri sau 
prestare servicii, în scopul diminuării taxelor şi 
impozitelor aferente bugetului de stat. Membrii 
gruparii sunt suspectaţi că au înfi inţat în acest 
scop cinci societăţi comerciale, tip “fantoma“, cu 
sediul în localitatea Strehaia, acestea acumu-
land debite substanţiale către bugetul de stat, 
consând în T.V.A. şi impozit pe profi t, datorat ca 
urmare a activităţii infracţionale. Sumele de bani 
reprezentând contravaloarea acestor operaţiuni 
erau achitate în conturile societăţilor comerci-
ale controlate de suspecţi, deschise la diverse 

unitati bancare, de unde erau ridicate imediat 
în numerar şi împărţite între membrii grupării. 
Cu titlu de exemplu, numai pentru cinci dintre 
societăţile comerciale atrase de de suspecţi 
s-au facturat mărfuri şi servicii în valoare tota-
la de 26.400.000 lei (6 milioane de euro), sumă 
ridicată in numerar de suspecţii M. I. şi M. F.l, 
cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu 
suma de 2.400.000 euro. Prejudiciul total cauzat 
prin activitatea infracţională este estimat, până 
la acest moment, la 20.000.000 euro. Poliţiştii au 
condus la sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Me-
hedinţi 34 de persoane pentru audieri, urmand 
ca după fi nalizarera audierilor să fi e formulate 
propunerile legale.  Faţă de membrii grupului 
infracţional organizat se efectuază cercetări 
pentru constituire a unui grup infracţional 
organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice 
formă a unui astfel de grup, înşelăciune cu 
consecinţe deosebit de grave, fals în înscri-
suri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi 
spălare de bani. 

Percheziţi i  la locuinţele mai multor suspecţi   de infracţiuni economicePercheziţi i  la locuinţele mai multor suspecţi   de infracţiuni economice

Apropiindu-se de 
împlinirea unei vârste ro-
tunde (n. 10 dec. 1954), 
Florentin Smarandache, 
profesor la New Mexico 
University (USA) , tinde 
să-şi stabilizeze preocupă-
rile de specialitate – sub 
raport ştiinţifi c şi tehnic. 
Dacă până mai ieri, jubila 
în faţa cuvântului tipărit 
ce rezona pentru literatu-
ră, astăzi, culege roadele 
nenumăratelor eforturi ca 
matematician şi specialist 
recunoscut în domeniile 
conexe în care a investit 
fără limite. În 2011, Aca-
demia Română i-a oferit 
Premiul „Aurel Vlaicu”, iar 

în China i s-a decernat Premiul „Doctor Honoris Causa”, pentru preocupările 
sale multiple cu aplicabilitate imediată sau de perspectivă. După succesele 
literare, atâtea câte au fost (în România, în special cu piesele de teatru, cu te-
oria mişcării paradoxiste, cu ingeniosul roman America, paradisul diavolului 
(patru ediţii între 1992, primăvara, 1992, toamna, 1994, 1999), de câţiva ani 
buni matematicianul călătoreşte mai pe toate meridianele şi paralele lumii. 
Scopul : de ordin ştiinţifi c; răspunde invitaţiilor venite pe te miri ce teme so-
licitate să conferenţieze ; în principal, mai toate pornesc de la matematică.

Din momentul declanşării unui da confi rmator, cunoaşterea Dlui Sma-
randache se manifestă tridimensional : în scris  (în principal, pe calculator, 
de regulă prin internet, dar şi prin manifestări olografe, destul de variate. Aci 
ar intra şi cărţilr tipărite); prin oralitate  (la cursurile universitare de la New 
Mexico; la demonstraţiile pro domo, făcute în faţa unei audienţe specializate, 
în ţările vizitate; în discuţiile private de la telefoanele de acasă ori de la se-
cretariatul facultăţii); prin procesare continuă. Creierul uman intră în dispută 
sau în colaborare cu maşinăria calculatorului. Rămâne greu de separat, şi cu 
atât mai mult de indicat, cine şi când s-a afl at la pupitrul de comandă. Numai 
că şi imaginaţia are variabilele ei. Aşa că în materie de cunoaştere prin călă-
torii (uneori chiar în jurul camerei mele;c-o singură condiţie – să nu ai doar 
amintiri dintr-o pernă), Profesorul Florentin Smarandache are la activ cel mai 
bogat palmares dintre scriitorii români , fi e din ţară, fi e din străinătate. Ca 
benefi ciarul unor lecturi al cărţilor aparţinând şi acestei zone, am selectat-o 
pentru acum , pe  cea intitulată Mama vitregă –Rusia (2006 – Editura Off set-
color, Rm, Vâlcea, director Mircea Monu). Motivele opţiunii : imprimarea clară 
pe hârtie 80% albă, fotografi ile reproduse în policromie, care ridică standar-
dul de preţuire şi demnitate al indicatorilor referenţiali, limbajul directiv, ori-
entat pe comunicare imediată; din când în când, analitic, explicativ până la 
detalii strict necesare în expozeul formulat. Nu sunt neglijate unele cancanuri 
– puterea ţaristă,  puterea bolşevică. După cum globtroterul, făcând apel la 
documente ale vremii, scria cu lux de amănunte despre Inessa, amanta lui V.I. 

Lenin, ca şi despre fi ica  lui I.V.Stalin. şi într-un caz şi într-altul, Florentin Sma-
randache apasă cu o reală convingere pe înalta învăţătură a celor două femei, 
specializate nu numai în politica roşie, ci şi în limba engleză. Dar împrejurările 
numeroase ale vieţii din ţările occidentale, ca şi mariajele nefericite, pe care 
şi le-au asumat cu bună ştiinţă, le-au făcut  personaje, deloc literare, intrând 
în atenţia organelor de siguranţă şi diplomaţie. Florentin Smarandache este 
cucerit, dacă nu înmărmurit, când afl ă că în Rusia lui 2005 erau  220 de insti-
tute de cercetare ştiinţifi că; sau cum un savant, Boris Levin, un iubitor convins 
al plimbărilor  în aer liber, nu ştie denumirea marelui parc din Sankt Peters-
burg (el a descoperit anomalia ortopositroniumului în 1987, independent de 
grupul de la Michigan (USA). Dar câte fermecătoare explicaţii găsim pe tot 
parcursul şederii lui Smarandache la Petersburg, oraş înfi inţat de ţarul Petru 
cel Mare, contemporanul apropiat al lui Dimitrie Cantemir (1673 – 1723).

Capitolul Farmecul Veneţiei ruseşti – ca multe alte note de călătorie 
din această carte conţine toate particularităţile de gândire şi alcătuire, im-
plicit de exprimare ale autorului ei.  Informaţii seci, atâtea câte sunt strict 
necesare unui probatoriu credibil; traducerea din limba rusă a unor cuvinte 
şi expresii folosite/întâlnite; obiective civile şi religioase existente în zonă; o 
fotografi e color, din 3 aug. 2005; un excurs de istorie, începând din sec.al XIII 
(de la ocupaţia mongolă), până la 1989; crime pentru tronul ţarilor, „Nopţi 
albe” şi „Zile negre”, Moscheea din Sankt-Petersburg, faimosul muzeu Ermitaj, 
pictori ai lumii prezenţi cu lucrări în muzeu, despre fortăreaţa „Petru şi Pavel”, 
un medalion de o rară nobleţe confraternă, dedicat soţilor Larissa Borissova 
şi Dmitri Rabounski, fi zicieni ruşi – toate acestea sunt repere revelatorii ale 
capitolului amintit. Preocupările celor doi fi zicieni vizează actul comunicării 
dincolo de actualele tehnici cunoscute. Ei afi rmă că informaţia poate pene-
tra instantaneu orice bariere materiale, iar transferarea se face fără absorbţie 
(apud. Fl. S). Cartea are 125 de pagini. Ultimul capitol, al 5-lea, se prezintă 
ca un elegant remember despre  Moscova. Autorul este bucuros să afl e că 
în Biblioteca Centrală din Moscova se găseşte şi revista Progress in Physics, 
editată de el şi de cei doi însoţitori ai săi. Vârful de lance al scopului pentru 
care a venit în Rusia l-a constituit cercetarea ştiinţifi că din orăşelul Puşcino, 
afl at la 120 km de Moscova. Mergând cu autobuzul, poetul şi prozatorul Sma-
randache îşi notează, în carneţel, dar şi mental, despre frumuseţea peisajului 
întâlnit: păduri, fâneţe, lanuri de fl oarea-soarelui, companii de petrol, stejari, 
mesteceni, conifere. Autorul nu se poate abţine după ce a văzut numeroasele 
sonde de petrol, ca să nu exclame admirabil : „Companii, nu de petrol, ci de 
mega-petrol. Au zăcăminte uriaşe”.(Ruşii, desigur !) Ajuns în oraşul ştiinţelor, 
îşi consemnează existenţa a şapte institute de cercetare: a celulei, a proteine-
lor, de inginerie genetică, de microbiologie, de cercetări chimice, de biologie, 
de matematici aplicate. Pe românul american îl interesa producerea unei 
forme noi de materie, „în afarăde antimaterie, nematerie (unmatter, în l. en-
gleză)”, pentru care a ţinut şi o conferinţă despre probabilitatea neutrosofi că, 
stadiul teoriei şi aplicaţii. Se oferă exemple din spaţiul Rusiei.

Cartea este doldora de informaţii, mai toate culese de la ... faţa locului, 
suplinind orice ghid turistic, orientat în mod expres spre Moscova şi Peters-
burg, în general spre Rusia. Certă rămâne maturitatea stilistică a exprimării 
matematicianului Florentin Smarandache care scrie cu supravegheată măsu-
ră a la Pitagora – multum in parvo.

 � Prof. Dr. Marian Barbu
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Rodica Elena Lupu şi prof. univ. dr Florentin

 Smarandache, membri ai Academiei DacoRomâne


