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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Trei familii s

ţe mai umane din Mociur.
Cele 3 familii, dintre care una cu 9 copii, î

ţa de ani de zile în acest imobil insalubru pentru
care Prim

ţ

ţe care au fost dotate cu u
ţii administraţiei

locale au precizat c
ţii omene

ţi s ţi.
Ajutaţi de c ţii de la Direcţia de

Patrimoniu din cadrul Prim ţa, oamenii care au
locuit timp 15 ani în imobilul cu aspect apocaliptic, erau
indignaţi c ţi din fosta lor ”cas

ţ
ţe peisajul dezolant

l
ţii umane.

Cl
ţii Prim

ărace care locuiau fără forme legale
într-o fostă cazarmă militară de pe strada Oituzului au
fost mutate în locuin

ăria plătea o chirie lunară de 1.000 de euro.
Printr-o hotărâre a Consiliului Local s-a decis
demolarea acestui imobil, proprietate a Primăriei care
se afla pe un teren privat, câ

ă.
Încă de săptămâna trecută oamenii au primit cheile

pentru noile locuin

ă se vor monta chiar
ă

ă plătească aceste utilită
ătre angaja

ăriei Re

ă au fost muta ă”
ă nu- ă

locuin ă.
Chiar

ăsat în urmă de cei cărora li s-a oferit

ădirea de pe Oituzului urmează să fie demolată
de către angaja ăriei deoarece constituie un real
pericol pentru cei care locuiesc în zonă.

şi duceau
existen

ştigat de proprietari în
instan

şi de metal
şi geamuri termopan. Reprezentan

şi contoare de
ap şi curent pentru condi şti, dar noii locatari
vor fi nevoi

şi

şi
povesteau cu lacrimi în ochi c şi doreau o alt

şi vecinii priveau cu triste
şansa unei ”case”

în condi

Elena Franţ

În cadrul unei conferin
ătre Consiliul Jude ătă ă

ă

ă preventivă, ce constă din datele furnizate de 13 sta
ătre o aplica

ă care generează o alertă de tip preventiv, în momentul în
care nivelul apei depă

ării

transfrontaliere între autorită ă
ătă ă ă

ă. Mai exact, cre ă
ă a unită

ă fie cât
mai scurt, prin măsurile care se iau.

Prin acest proiect se supraveghează cursurile de apă din Cara
ă a

cursului Dunării. Datele vor fi colectate
ătre factorii implica

ă vine
cu informa ă 13 primării din jude ă pe
cursurile de ape monitorizate prin acest sistem ătă

ă.

ţe a fost prezentat finalul proiectului derulat
de c ţean Cara ţirea capacit ţii
de reacţie a autorit ţilor române ţii de urgenta“.

Acesta este un proiect transfrontalier, finanţat din fonduri IPA si are
o valoare de peste 1,7 milioane euro.

Au fost prezentate rezultatele proiectului, dar
ţii

hidrometrice, care sunt gestionate printr-un server de c ţie
informatic

ţean Cara

ţile române ţile sârbe în vederea
îmbun ţii capacit ţii de reacţie a autorit ţilor române

ţii de urgenţ ţii de intervenţie în
situaţii de urgenţ ţilor administrativ-teritoriale.

Prin intermediul proiectului se dore ţie s

ţional care va transmite date c ţi. Acesta este
un sistem complementar celui folosit de Apele Române pentru c

ţii noi de care beneficiaz ţ care se afl
ţe

ţie în caz de urgenţ

ş-Severin “Îmbun
şi sârbe în situa

şi sistemul integrat de
alert

şeşte un prag prestabilit.
Parteneri în proiect sunt Ministerul de Interne din Republica Serbia,

ca aplicant lider, Consiliul Jude ş-Severin şi Universitatea de
Vest din Timişoara.

Obiectivul general al acestui proiect este consolidarea cooper

şi autorit
şi sârbe în

situa şterea capacit

şte ca timpul de reac

ş-
Severin cu ajutorul unui complex de senzori, iar pe partea sârb

şi analizate într-un sistem
informa

şi îmbun şte
capacitate de reac Elena Franţ

Luni, 8 decembrie 2014, a avut loc în sala de festivităţi a Şcolii
Gimnaziale Nr. 3 din cartierul Brădet al localităţii Anina, o frumoasă
manifestare artistică dedicată apropiatelor Sărbători de iarnă.

Protagoniştii au fost copiii care frecventează activităţile
Programului „Raza de speranţă”, un proiect iniţiat şi organizat de

Asociaţia „Il Giocattolo”, care urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii
şcolare şi asimilarea de deprinderi comportamentale într-un format
de tipul „Şcoală după şcoală”. Lor li s-au alăturat şi oaspeţi de
seamă: elevii clasei a doua de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Din
Celnic-Anina, care au prezentat sceneta „Judecata Iernii”, primită
cu ropote de aplauze de întreaga asistenţă.

Manifestarea intitulată „E vremea colindului!..” a declanşat o
adevărată emulaţie în cartierul mărginaş al Aninei, fapt dovedit prin
numărul de spectatori care au luat parte cu entuziasm în toate
momentele unui adevărat spectacol artistic.

Munca de mai multe săptămâni a copiilor a fost coordonată de
un grup de învăţători voluntari, cărora se cuvine a li se consemna
numele aici: Paula Vuescu, Daniela Chervase, Marian Marin şi
subsemnatul, alături de inimoasa profesoară Adina-Florentina
Demetrovici.

Meritul principal, însă, este
al unui om modest şi cu suflet
mare, venit de pe meleagurile
îndepărtate ale Italiei , care de
mai mulţi ani luptă, de multe ori
chiar cu indiferenţa şi cu biro
craţia autotohnă, pentru mai-
binele micii comunităţi din Bră
detulAninei: Gianluca Farina.

-

-

Înv. Vasile Munteanu

Elevii de la Colegiul Mircea Eliade, susţinuţi de către
cadrele didactice, au marcat Ziua Internaţională Anti
SIDA realizând o fundă umană. Îmbrăcaţi în roşu, elevii
de la acest liceu, coordonaţi de către profesorii lor, doresc
ca prin acest gest să atragă atenţia asupra pericolului
generat de către virusul Hiv, dar este în acelaşi timp şi un
gest de comemorare a victimelor acestei maladii.

Funda roşie este simbolul luptei împotriva SIDA,
simbolul internaţional al solidarităţii faţă de persoanele
infectate sau afectate de HIV/SIDA

Ziua de 1 decembrie a fost stabilită drept Ziua
Mondială de Luptă Anti SIDA şi cu această ocazie, în
această perioadă se organizează numeroase
evenimente menite să informeze oamenii şi să schimbe
percepţia societăţii viz-a-viz de această boală.

Liceeni s-au solidarizat acţiunilor care se organizează
cu acest scop şi au arătat că le pasă de cei care luptă cu
această boală dar şi cu respingerea din partea societăţii.

„În luna decembrie, elevii Liceului Teoretic Mircea
Eliade desfăşoară mai multe activităţi de voluntariat. Una
dintre acestea este fundiţa solidarităţii, ajunsă anul
acesta la cea de-a treia ediţie.Acest eveniment a avut loc
puţin mai târziu, dar orice zi este bună pentru a marca
Ziua Mondială de Luptă împotriva SIDA. În afară de
fundiţă, care este un simbol al solidarităţii cu persoanele

infectate cu virusul HIV, avem şi alte activităţi pe care le
desfăşurăm în parteneriat cu Asociaţia «Inocenţă şi
Speranţă», sunt campanii de informare, derulate în
oraşul nostru şi în judeţ”, a precizat Corina Chisăliţă,
profesor coordonator.

La manifestare a fost prezent şi reprezentantul
persoanelor seropozitive din cadrul Asociaţiei ”Inocenţă
şi Speranţă”. ţElena Fran

În munţii Aninei, e vremea colindului…

Îmbun@t@]irea capacit@]ii de reac]ie a autorit@]ilor române }i sârbe în situa]ii de urgen]@

Elevii de la Colegiul Mircea Eliade solidari luptei
anti SIDA prin realizarea unei funde umane

Trei familii care tr@iau în condi]ii
mizere pe Oituzului au fost
mutate în alte locuin]e

Foto: Express de Banat
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Prim şi -
şi în acest an „Revelionul pensionarilor”

Evenimentul dedicat persoanelor trecute de prima tinere
şi

Pensionarii din municipiul Re ţa, care doresc s
ţiei de

Asistenţ ţii nr. 18-22
(fosta po

ăria Municipiului Re
ă

ă participe la
această manifestare, trebuie să se înscrie la secretariatul Direc

ă Socială, etaj II, la sediul situat pe str. Libertă
ă veche), până în data de 12 decembrie 2014.

ţa în colaborare cu asociaţiile de pensio
nari din municipiu organizeaz

ţe va avea
loc în data de 19 decembrie 2014, la cantina Colegiului Tehnic Re ţa.

şi

şt

Lucrătorii Poliţiei Locale Reşiţa au efectuat noi verificări, în această
săptămână, în vederea identificării autovehiculelor expuse, în mod
ilegal, la vânzare pe domeniul public.

Au fost depistate 5 autovehicule, expuse la vânzare, în parcările
publice de pe Bd. A.I.Cuza şi str. Molizilor. Acestea ocupau câte un loc
de parcare dintr-o zonă foarte circulată şi aglomerată, drept urmare,
lucrători ai Biroului de Siguranţă Rutieră au dispus măsuri legale.

Men -

-

Primăria Municipiului Reşiţa a primit din nou sesizări de la
operatorul de salubritate - S.C. Supercom SA-punct de lucru Reşiţa-
privind vandalizarea coşurilor de gunoi stradale din municipiu.

Angajaţii societăţii au constatat că pe str. Petru Maior (zona
Teatrului de vară) coşurile de gunoi au fost smulse de pe stâlpii de
iluminat, aruncate în rigolă şi incendiate.

Totodată, pe Calea Caransebeşului şi str. Căminelor au fost
demontate coşurile de gunoi şi amplasate în faţa scărilor de bloc de pe
străzile Căminelor şi Constructorilor respectivAl.Albăstrelelor.

Pe această cale, facem apel la toţi cetăţenii să depoziteze deşeurile
în locurile special amenajate şi să nu deterioreze coşurile de gunoi
stradale, în caz contrar riscă o amendă cuprinsă între 500 şi 2.500 de
lei, conform HCLnr. 69/2014.

Consiliul Local al municipiului Reşiţa a fost convocat de îndată, în 8
decembrie 2014, la o şedinţă extraordinară.

Unul dintre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi vizează
emiterea acordului favorabil al Consiliului Local al municipiului Reşiţa
privind scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de 0,0871 ha din
fondul forestier al municipiului Reşiţa şi scoaterea temporară, pe o
perioadă de 10 ani, a terenului în suprafaţă de 15,8424 ha din fondul fo-
restier aparţinând municipiului Reşiţa, în vederea realizării obiectivului
de interes naţional LEA400 kV Reşiţa (România)-Pancevo (Serbia).

Un al doilea proiect de hotărâre se referă la aprobarea asocierii în
participaţiune între Consiliul Local şi o societate comercială, pe o
perioadă de un an, pentru proiecţia de filme 2D şi 3D la cinematograful
Dacia, săptămânal, de vineri până duminică. În cadrul acestei asocieri
vor putea fi prezentate 10-12 premiere de film pe lună şi chiar
avanpremiere, o dată la 2 luni.

ţionăm faptul că toate autovehiculele depistate sunt înmatri
culate, existând şi indicii clare potrivit cărora proprietarii/deţinătorii
legali intenţionează să le comercializeze.

După dispunerea măsurilor, două dintre autovehiculele ce intrau
sub incidenţa Hotărârii de Consiliul Local nr. 78/2009, au fost ridicate.

Pe această cale, recomandăm proprietarilor/deţinătorilor legali de
autovehicule să respecte prevederile legale în vigoare, în caz contrar,
riscă sancţiuni cuprinse între 1000 2500 lei.

sBiroul de pre ă

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Serviciul Public „Direc

-

-

ţia de Asistenţ
ţa distribuie începând de joi, 11 decembrie

2014, produsele alimentare în cadrul „Programului
Operaţional de Ajutorare a Persoanelor defavorizate
din România POAD 2014”. Beneficiarii se pot
prezenta la depozitul situat în Re ţa, pe Calea
Timi ţii
Gradimex SA), de luni pân

ţia Primarului dreptul la un venit minim
garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific

ţie pentru susţinerea
familiei, acordat

ţia pentru susţinerea familiei, republicat

ţiile Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigur

ţei de munc
ţie de

ţi
la agenţiile pentru ocuparea forţei de munc

ţene sau a municipiului Bucure
ţie de ţiile

Legii nr. 76/2002, cu modific

ţiei de

ţie de

ţ ţia
pentru ocuparea forţei de munc ţean

ţa agenţiei pentru ocu-
parea forţei de munc ţene sau a municipiului
Bucure

ţie de ţiile Legii nr. 76/2002,
cu modific

ţinute din pensie sau dup

ţionalizate, adulţi

ţii

ţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961, cu modific

ţei Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
c

-
ţei faţ

ţiei
române din decembrie 1989, precum ţ

ţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitore

ţiei pentru
activitatea de liber-profesionist a arti ţi
sau executanţi din România, republicat

ţiei pentru
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai
uniunilor de creatori legal constituite

ţul supravieţuitor, cu modific
ţinute exclusiv din aceste

legi, se afl

ţiei Sociale

ţiei de Asistenţ ţa,
str. Libert ţii nr. 18 21, începând din data de 11
decembrie 2014, între orele 08:00-13:30, cu actul de
identitate

ţint
ţion

ţin la data distribuirii
ajutoarelor.

În cadrul POAD 2014 vor fi distribuite
urm

ă Socială”
Re

ă depozitul societă
ă vineri, în intervalul orar

07:00-21:00 iar sâmbătă ă, între orele
07:00-16:00. Categoriile de beneficiari sunt

familiile

ările
ările ulterioare;

familiile beneficiare de aloca
ă în baza Legii nr. 277/2010 privind

aloca ă cu
modificările ulterioare;

ă, în condi
ărilor pentru

ării for ă, cu modificările
ările ulterioare, de indemniza

ă la 400 lei, inclusiv
ă

jude
ă de indemniza

ările ările
ulterioare - prezintă carnetul de

ă plata indemniza

ă de indemniza
ă la 400

lei, inclusiv, sau adeverin ă eliberată de agen
ă jude ă sau a

municipiului Bucure ă înregistrarea
persoanei ca

ă jude
ă de

indemniza
ările ările ulterioare;

pensionarii sistemului de pensii ale căror
drepturi, ob ă caz din pensii
cumulate, se află sub 400 lei/lună;

persoanele cu handicap grav

ăduvelor de război, cu
modificările ările ulterioare, Legii nr.
44/1994 privind veteranii de război, precum

ăduvelor de război,
republicată, cu modificările ările ulterioare,
Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificările ările ulterioare, Legii nr.
309/2002 privind recunoa

ările ările

ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de
la 6 martie 1945, precum

ăinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
Ordonan

ătre regimurile instaurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din
motive etnice, aprobată cu modificări ări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ă
rile ulterioare, Legii recuno ă de eroii-martiri

ătorii care au contribuit la victoria Revolu
ă de

persoanele care

ările ările ulterioare, Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemniza

ă, Legii nr.
8/2006 privind instituirea indemniza

ă, cu
modificările ările ulterioare, Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru
so ările ulterioare, ale
căror venituri cumulate, ob

ă sub 400 lei/lună.
Persoanele care se încadrează în aceste

categorii dar care, din eroare, nu au fost cuprinse în
baza de date furnizată Ministerului Muncii, Familiei,
Protec

ă se prezinte la
ghi ă Socială, din Re

ă

ă încadrarea în
grupul ă (original

ă, men ăm că pentru a
fi ridicate aceste ajutoare este necesar a fi prezentat
actul de identitate ă
încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari,
amintite anterior.

Persoanele beneficiază de ajutoare alimentare o
singură dată în cadrul programului anual

ă categorie căreia îi apar

ătoarele produse
făină
mălai
paste făinoase
ulei
zahăr
carne de porc în conservă
carne de vită în suc propriu în conservă
pateu de ficat în conservă.

şi

şi
şoarei nr. 34, (lâng

şi duminic

şi persoanele singure care au stabilit prin
Dispozi

şi
complet

şomerii care beneficiaz
şomaj şi

stimularea ocup
şi complet şomaj
în cuantum lunar, stabilit conform prevederilor
legale, pân şi şomerii înregistra

şti care nu
beneficiaz şomaj în condi

şi complet
şomer vizat conform

prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt
document prin care se atest
şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care
beneficiaz şomaj în cuantum
lunar stabilit conform prevederilor legale pân

şti care atest
şomer în eviden

şti, pentru şomerii care nu beneficiaz
şomaj în condi

şi complet

şi accentuat,
neinstitu şi copii;

persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
49/1991 privind acordarea de indemniza şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi v

şi complet
şi unele

drepturi ale invalizilor şi v
şi complet

şi complet
şterea şi acordarea unor

drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direc

şi complet

şi celor deportate în
str

şi complet
şi complet

ştin
şi lupt

şi fa
şi-au jertfit via

şti anticomuniste
de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modific şi complet

ştilor interpre

şi recunoscute
ca persoane juridice de utilitate public

şi complet

şi Persoanelor Vârstnice şi nu au
primit cupoane non valorice pentru ridicarea
produselor alimentare, sunt rugate s

şeele Direc şi

şi documentul care atest
şi copie), în vederea constituirii

listei suplimentare. Totodat

şi documentul care atest

şi pentru o
singur
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Data de 10 decembrie are, în acest an, o dubl
-

-

-

-

-

-

ă
semnificaţie. Pe de-o parte este vorba despre cele
brarea Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, iar
pe de altă parte ziua marchează sfârşitul campaniei
„16 zile de activism împotriva violenţei asupra
femeilor”. În cadrul acestei campanii, în perioada 25
noiembrie - 10 decembrie lucrătorii Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, în special
poliţiştii de proximitate şi poliţiştii specializaţi în
prevenirea criminalităţii, au desfăşurat activităţi
specifice de informare în comunitate.

Cea mai recentă activitate a avut loc în cursul zi
lei de astăzi, 10 decembrie, când un ofiţer din cadrul
Compartimentului deAnaliză şi Prevenire a Crimina
lităţii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-
Severin a fost prezent în rândul doamnelor angajate
ale unei fabrici de confecţii din municipiul Reşiţa.

În cadrul întâlnirii ofiţerul de poliţie a transmis
unui număr de peste 90 de femei informaţii practice
referitoare la modalităţile de acţiune în situaţii în care
devin victime ale violenţei domestice dar şi informaţii
utile referitoare la una dintre cele mai importante mă

suri de siguranţă obţinerea ordinului de protecţie.
Fiecare doamnă a primit câte un flyer realizat la

nivelul IPJ Caraş-Severin cuprinzând atât un mesaj
vizual foarte puternic cât şi un informaţii utile refe
ritoare la legislaţie, forme ale violenţei domestice,
respectiv modalităţi de acţiune în aceste situaţii.

Activitatea încheie campania de informare „16
zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor”.

Programul Opera]ional de Ajutorare a
Persoanelor defavorizate din România - POAD 2014

Violen]a asupra femeii - o înc@lcare a drepturilor omului
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Aş dori s
ştri interna

şi Banca Mondial şi a datelor de baz

şa fel încât, vineri [12 decembrie], într-o
şedin şi s

şti parametri, în baza c
şi nu se

construieşte bugetul pe baza nici unei taxe sau impozit suplimentar în anul 2015.
Cota unic şi care a

fost luat şi anume taxa pe construc

şi este inclus

şi creşterea venitului minim garantat în plat

şi indexarea cu 16% a indemniza
şi care au fost amânate, privind

persoanele cu merite în Revolu şterea salariului minim -
975 de lei de la 1 ianuarie şi 150 de lei de la 1 iulie. Şi, mai mult decât atât, ceea ce
am ob şi cred c

şi lung, în 2015 vom pl şi ultimele titluri executorii pe 2016. Aveam de
pl şi c

şti definitive şi irevocabile - le-am pl
şi,

practic, în acest moment, închidem acele datorii ale bugetului generate de
procesele pierdute de Guvernul României, începute în perioada 2010-2011, cu
diverse categorii de bugetari.

Datele principale pe care se construieşte bugetul se refer

şi capacitate de atingere a
obiectivelor noastre asumate prin Tratatul fiscal, inclusiv acel 1% deficit structural
pe care România s-a obligat s

şi în special aici vorbim şi de drepturi
salariale, drepturi sociale, cât şi proiecte de investi

şi 13 miliarde este deficitul
de 1,83% din Produsul Intern Brut. De asemenea, s-a luat în considerare şi s-a
acceptat de c ştri interna şteri
economice egale cu cea din 2014, de 2,5% din Produsul Intern Brut. Mai vreau s

şi 2014-2020 - sunt prev

şterea
veniturilor persoanelor angajate în sistemul de s şi în sistemul de educa

ştere negociat şi agreat

Şi am reuşit, în acest moment, s
şi anume sc

şi cred c

ă vă comunic acordul de principiu legat de bugetul pe 2015 cu
partenerii no ă, Fondul Monetar Interna

ă. Pe baza acestui acord de principiu ă pe care
vi le voi prezenta în continuare, putem să finalizăm, în zilele care urmează,
proiectul de buget pentru anul 2015, în a

ă extraordinară a guvernului, să aprobăm proiectul de buget ă-l trimitem
către parlament. Ace ărora vom construi bugetul pe 2015,
se referă la următoarele aspecte importante. În primul rând, nu va exista

ă de 16% rămâne în vigoare. Există o taxă care se reduce -
ă în calcul la construc

ă bugetul este construit cu venituri rezultate din
reducerea de la 1,5% la 1% a taxei pe construc

ăsurile, fie de stimulare economică, fie de
dreptate socială, deja în vigoare, sunt incluse în buget. Mai concret, reducerea
contribu ări sociale cu cinci puncte procentuale este în vigoare,
rămâne în vigoare ă în buget; scutirea de impozit a profitului
reinvestit; indexarea pensiilor cu... majorarea, de fapt, că e mai mult decât o
indexare, cu 5%; ă de la 350 la 400 de
lei; de asemenea, dublarea aloca

ă
ă a drepturilor deja alocate,

ă este un lucru bun pentru stabilitatea bugetară pe termen
mediu ăti

ătit, în 2015, către profesori ătre alte categorii de angaja ărâri
judecătore ătit acum, în 2014. În acest fel, pe
cele din 2016 le ducem în 2015. Este ultima plată pe care o avem de făcut

ă la un deficit de
1,83% din Produsul Intern Brut. Este un deficit pe cash deficit care, pe de o parte,
răspunde dorin ăta rigurozitate bugetară

ă îl îndeplinească. Pe de altă parte, însă, nu pune o
presiune mult prea mare pe cheltuieli -

ă totală
de 238 de miliarde de RON, din care 225 sunt venituri

ătre partenerii no
ă

precizez că, pentru proiecte cofinan
ăm din bugetul de stat, sunt prevăzute, fiind vorba despre două exerci

ăzute sume
suplimentare: 19 miliarde de lei pentru proiecte europene din bugetul de stat, plus
nouă miliarde pentru autorită

ă precizez că toate acordurile deja încheiate referitoare la cre
ănătate

ă ă cu guvern cu reprezentan ă
domenii, este, de asemenea, inclusă în buget.

ă rezolvăm o problemă importantă, chiar dacă
cu un impact bugetar mai redus, ăderea TVA-ului la pachetele all-
inclusive din turism de la 24 la 9%, pentru că era o problemă de competitivitate a
sectorului de turism din România ă impactul bugetar este de 100 de
milioane de lei, este inclus în acest buget.

ţionali - Comisia European ţional

ţ

ţia bugetului, ţii speciale -
de la 1,5% la 1. Important este c

ţii speciale. Era un obiectiv
fundamental. Al doilea lucru: toate m

ţiilor de asigur

ţiilor pentru copiii din familiile cu venituri reduse
ţiilor pentru persoanele cu dizabilit ţi; la fel,

reintrarea în plat
ţia din '89. Mai mult, cre

ţinut

ţi ai statului hot

ţei de a ar

ţii, fie cele finanţate din fonduri
europene, fie cele din bugetul de stat. Practic, vom avea un buget în sum

ţionali estimarea unei cre

ţate, pentru proiecte europene pe care, sigur,
le cofinanţ ţii
bugetare care se suprapun - 2007-2013

ţi publice locale. Deci, aproape 28 de miliarde de lei
sunt pentru cofinanţarea proiectelor europene în anul 2015.

Vreau s
ţie,

acea cre ţii din cele dou

09.12.2014

La propunerea Ministerului Justi

-

ţiei, Guvernul a adoptat
în ţa de miercuri, 10 decembrie 2014, o Ordonanţ

ţ
ţelor

Curţii Constituţionale.
Actul normativ a fost elaborat în urma consult

ţii întregului sistem judiciar în cadrul unei
ţe de lucru convocate de Ministerul Justiţiei marţi, 09

decembrie 2014, ţi ai
Înaltei Curţi de Casaţie ţie, Consiliului Superior al
Magistraturii, Parchetului de pe lâng

ţie ţie Direcţia Naţional ţie, Direcţia
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat

ţiune se poate dispune de
c

ţiune
poate fi prelungit de c ţ

ţin temeiurile care au determinat luarea m

ţi de la instanţa c ţa s

ţiune nu poate s

ţiunea pe
viaţ

ţiune se poate dispune de c
ţia judec

ţinerea m
ţiune sau dac

ţii în prim ţ
ţiune nu

poate dep

ţiune, aflate
în curs de executare la data intr

ţe de urgenţ ţin, iar în termen
de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţ

ţa, în cursul
judec ţii, verific

ţiune ori dac

ţinerea
sau revocarea m

şedin

şedin
şi la care au participat reprezentan

şi Justi

şi Justi

şi Terorism.
Actul normativ adoptat de Guvern prevede
în cursul urm

şeasc

şi libert

şeasc

şi al fazei de
judecat

şi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu
poate dep şi 5 ani.

Potrivit acestui act normativ, toate m
şi/sau control judiciar pe cau

şi se men

şi instan

ă de
Urgen ă prin care se modifică prevederile noului Cod de
procedură penală astfel încât să corespundă cerin

ărilor cu
reprezentan

ă Înalta Curte de
Casa ă Anticorup

ă

ăririi penale, măsura controlului judiciar
sau a controlului judiciar pe cau
ătre procuror pe o durată de cel mult 60 de zile.

controlul judiciar sau controlul judiciar pe cau
ătre procuror, prin ordonan ă, dacă se

men ăsurii sau au
apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia,
fiecare prelungire neputând să depă ă 60 de zile.

inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi
ă ăreia i-ar reveni competen ă

judece cauza în fond.
în cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului

judiciar sau controlului judiciar pe cau ă
depă ă 1 an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este
amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani,

dacă pedeapsa prevăzută de lege este deten
ă sau închisoarea mai mare de 5 ani.
în cursul etapei camerei preliminare

ă măsura controlului judiciar sau a controlului
judiciar pe cau ătre judecător pe
o perioadă de cel mult 60 de zile, cu obliga ătorului
de a verifica periodic din oficiu, dar nu mai târziu de 60 de
zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat
men ăsurii controlului judiciar sau controlul
judiciar pe cau ă au apărut temeiuri noi, care
să justifice luarea acestei măsuri.

în cursul judecă ă instan ă, durata totală a
controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cau

ă
ă

ăsurile preventive
de control judiciar

ării în vigoare a prezentei
ordonan ă, continuă

ă, procurorul, în cauzele aflate în
cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară,
în procedura de cameră preliminară,

ă ă, din oficiu, dacă subzistă temeiurile care
au determinat luarea măsurii preventive a controlului
judiciar sau a controlului judiciar pe cau ă există
temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri
preventive, dispunând, după caz, prelungirea, men

ăsurii preventive.
MJ - 10.12.2014
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Echipe de la Fondul Monetar
Internaţional (FMI)

ţii tehnice cu
privire la bugetul pentru anul 2015.

şi Comisia European
şti în perioada 2-9

decembrie 2014 pentru discu

ă
(CE) au vizitat Bucure

Echipele au ajuns la o înţelegere ampl
ţile române privind bugetul 2015, în

conformitate cu obiectivele programului care
este sprijinit de un acord stand-by cu FMI

ţa de asistenţ ţilor CE. Proiectul
de buget include o ţint

ţ

ţie mai rapid

ă cu
autorită

ă a plă
ă de deficit de 1,8 la

sută din PIB în termeni cash ă din
PIB în termeni ESA. Acest lucru este în
concordan ă cu atingerea obiectivului
bugetar pe termen mediu (OTM) de 1,0 la
sută din deficitul PIB în termeni structurali (de
bază ESA) în 2015 în timp ce lasă loc la o
absorb ă a fondurilor UE.

O misiune comună de revizuire completă
a acestui program va reveni la Bucure

şi
Balan

şi 1,2 la sut

şti în
luna ianuarie.

România are un fond de rezervă de 9,25
miliarde de euro, care îi permite statului,
într-o situa ă de criză economică
severă, să î ă de 6-7
luni toate obliga ără să se
împrumute, potrivit ministrului delegat pentru
Buget.

ţie ipotetic

ţiile financiare, f
şi acopere pe o perioad

Ministerul Muncii, Familiei, Protec ă că,
începând din luna decembrie 2014, vor fi majorate următoarele beneficii sociale

Aloca ă de hrană, potrivit HG nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de
cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004
privind protec

Aloca
şte de la 6 la 12 lei, respectiv de la 8,3 la 16,6 lei, în func

Alocaţia lunar

Pentru copilul f

De aceea ă de plasament de 600 lei va beneficia, din luna decembrie,
ără dizabilită ă,

până în luna noiembrie, valoarea medie a cheltuielilor era, în cazul acestuia, de 440
lei/lună, egalizarea aloca ă tipuri
de plasament. De asemenea, copilul cu dizabilită

ă în îngrijirea unui asistent maternal, prime ă
lună, o aloca

Alocaţia pentru susţinerea familiei, potrivit OUG nr. 65/2014 pentru modificarea

Aloca
pentru familiile biparentale cu 1 copil

pentru familiile biparentale cu 2 copii şi venituri sub 200 lei, cuantumul creşte de la 80
la 164 lei;

pentru familiile biparentale cu 3 copii şi venituri sub 200 lei, cuantumul creşte de la 120
la 246 lei;

pentru familiile biparentale cu 4 copii şi mai mul şi venituri sub 200 lei, cuantumul
creşte de la 160 la 328 lei;

pentru familiile biparentale cu 1 copil şi venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul
creşte de la 33 la 75 lei;

pentru familiile biparentale cu 2 copii şi venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul
creşte de la 66 la 150 lei;

pentru familiile biparentale cu 3 copii şi venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul
creşte de la 99 la 225 lei;

pentru familiile biparentale cu 4 copii şi mai mul şi venituri de la 201 la 530 lei,
cuantumul creşte de la 132 la 300 lei;

pentru familiile monoparentale cu 1 copil şi venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul
creşte de la 65 la 107 lei;

pentru familiile monoparentale cu 2 copii şi venituri sub 200 lei, cuantumul creşte de la
130 la 214 lei;

pentru familiile monoparentale cu 3 copii şi venituri sub 200 lei, cuantumul creşte de la
195 la 321 lei;

pentru familiile monoparentale cu 4 copii şi mai mul şi venituri sub 200 lei, cuantumul
creşte de la 260 la 428 lei;

pentru familiile monoparentale cu 1 copil şi venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul
creşte de la 60 la 102 lei;

pentru familiile monoparentale cu 2 copii şi venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul
creşte de la 120 la 204 lei;

pentru familiile monoparentale cu 3 copii şi venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul
creşte de la 180 la 306 lei;

pentru familiile monoparentale cu 4 copii şi mai mul şi venituri de la 201 la 530 lei,
cuantumul creşte de la 240 la 408 lei.

Ministerul Muncii, Familiei, Protec şi Persoanelor Vârstnice precizeaz

ţiei Sociale

ţia zilnic

ţia
ţia zilnic ţi în instituţiile publice.

Cuantumul cre ţie de vârsta
copiilor.

ţi aflat în plasament la o familie/persoan
ţial privat sau aflat sub tutel ţia lunar

ţi, care are un certificat de încadrare în grad
de handicap, aceast ţie se majoreaz

ţie lunar
ţi aflat în îngrijirea unui asistent maternal. Având în vedere c

ţiei va elimina discriminarea între copiii aflaţi în cele dou
ţi, care are un certificat de încadrare în

grad de handicap
ţie de plasament de 900 lei.

ţia pentru susţinerea familiei se majoreaz

ţi

ţi

ţi

ţi

ţiei Sociale
ţile, în cazul tuturor acestor beneficii sociale majorate, se vor face în avans, înainte de

s

şi Persoanelor Vârstnice informeaz

şi promovarea drepturilor copilului.

şi
completarea unor acte normative.

şi aloca
şi copilul f

şi se afl şte, din aceast

şi
completarea unor acte normative.

şi venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul
creşte de la 40 la 82 lei;

ă de hrană este majorată pentru 18.000 copii afla

ă de plasament, potrivit OUG nr. 65/2014 pentru modificarea

ără dizabilită ă, într-un serviciu
de tip reziden ă, aloca ă de plasament se majorează de
la 97 la 600 lei. În cazul copilului cu dizabilită

ă aloca ă de la 145,5 la 900 lei.

ă astfel

ă că
plă
ărbătorile de iarnă.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
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Modificarea prevederilor noului Cod de procedur@ penal@

Declara]iile premierului Victor Ponta dup@ încheierea
negocierilor pe tema bugetului între guvern }i

delega]ia format@ din reprezentan]ii FMI, CE }i BM

Ce beneficii sociale se majoreaz@
începând din decembrie 2014
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Noul proces de etichetare a alimentelor va începe în 13 decembrie 2014 urmând ca afi
Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române cere Senatului respingerea

ini
Senatul, prima camer

Ministerul Afacerilor Externe informeaz
La jum

În perioada 11-14 Decembrie 2014 la Cluj Napoca, Consiliul Tineretului din
România va organiza conferin

şarea declara şi scoaterea în eviden

şi cultur
şi ale fondurilor de

pensii ocupa şedin

şi autonomie”, la care vor participa reprezentan

ţiei nutriţionale ţ

ţiativei legislative a deputatului Remus Cernea de înlocuire a orei de 'Religie' cu 'Etic ţilor în luna noiembrie a
acestui an ţ ţionale

ţionale ţia Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (International Holocaust Remembrance Alliance/IHRA). ţi
la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale în România, potrivit ANCOM

ţa „Tinerii, între drepturi ţi ai organizaţiilor care lucreaz ţar

ă a alergenilor să devină
obligatorii, pe majoritatea etichetelor la alimentele preambalate, începând cu 2016

ă ă civică', adoptată tacit de Camera Deputa
ă sesizată, a adoptat tacit o propunere legislativă privind principiile înfiin ării schemelor de pensii ocupa

ă că la data de 4 decembrie 2014 România a fost desemnată să preia în 2016 Pre
ătatea anului 2014 se înregistrau 6,6 milioane de abona

ă cu tinerii din întreaga ă

4

Resursele de apă utilizabilă ale României sunt printre cele mai mici din Europa, de numai 40 de miliarde metri cubi,
adică o cantitate de 1.894 metri cubi de apă pe locuitor anual, a arătat Elena

ă „Apele Române”, într-un seminar de specialitate.
„România este una dintre ările cu cele mai scăzute resurse de apă din Europa. Dintr-o cantitate totală de apă, de

134,6 miliarde metri cubi, constituită din apele de suprafa ă, râuri, lacuri, fluviul Dunărea
ă este de numai 40 de miliarde de metri cubi de apă. Resursele endogene specifice ale României,

raportate la o popula
ăzut al apei ce poate fi folosită”, a spus

ătre un mediu acvatic adecvat), finan

Ţuchiu, director Departament Planuri de
Management ţia Naţional

ţ
ţ

ţie de aproximativ 21 de milioane de locuitori, sunt de numai 1.894 metri cubi. pe locuitor, pe an, un
nivel foarte sc Ţuchiu, într-un seminar de lansare a proiectului „Toward a Proper
Aquatic Environment” (C ţat cu un buget de 2,341 milioane euro, asigurat prin
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

şi Scheme Bazinale dinAdministra

şi apele subterane, practic
resursa utilizabil

Senatul, prima cameră sesizată, a adoptat
tacit un proiect de lege, care prevede

. Potrivit noilor prevederi,
măsura se aplică obligatoriu de către instan

ă ă în ultimele 3 luni de
ispă

castrarea
chimică a violatorilor

ţa de
judecat şi se efectueaz

şire a pedepsei cu închisoarea.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se stabilesc ca

ătoare a
timpului de lucru, până la data de 31 ianuarie 2015.

zile libere zilele de 24 şi 31 decembrie 2014, pentru
salaria

şi 20
decembrie 2014, fie prin prelungirea corespunz

ţii din sectorul public. Aceste zile se vor recupera
fie prin activitatea în program normal în zilele de 13

%n decembrie, pensiile vor fi primite
înainte de s@rb@tori

“Ministerul Muncii, Familiei, Protec
ăcut demersurile necesare pentru a achita drepturile

cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii în avans, în
perioada 11 - 24 decembrie, prin intermediul CN Po ă
SA”, a declarat, astăzi, doamna Rovana Plumb, ministrul
MFPSPV. În acest scop, termenele de virare a sumelor de plată
către oficiile po

ărbători. În ceea ce îi prive
ăsi

ă la ghi ă ă în data de 30
decembrie (în cazul celor aviza

ăncilor (este vorba
de băncile care au încheiate conven

ă
în sărbătorile de iarnă.

ţiei Sociale

ţi la domiciliu, plata drepturilor va fi
asigurat ţilor po

ţi la domiciliu). De asemenea,
referitor la drepturile achitate prin intermediul b

ţii cu CNPP), aceste drepturi
vor putea fi încasate la acelea

şi Persoanelor
Vârstnice a f

şta Român

ştale au fost decalate, pentru a se asigura plata
tuturor pensiilor înainte de s şte pe
beneficiarii care nu vor fi g

şeele subunit ştale pân

şi date ca în lunile anterioare, pân

M ,FPSPV 04.12.2014

Campania de vaccinare antigripal@
gratuit@ a MS este în plin@ desf@}urare

Peste 96 000 de persoane au fost vaccinate în primele
2 s

ştii în s

ştere semnificativ

şi în unit

şi
cardiovasculare, boli metabolice, copii şi b

şi recomand şi ECDC.
Ministerul S şte popula

şi eficient
şi recomand

şi s

şi fructe, odihn şi mişcare)
sunt esen

şi in special prin gripa.
De asemenea, reamintim c

ăptămâni de la demararea campaniei de vaccinare
gratuită a Ministerului Sănătă

ănătă
ăr de 500 000 de doze de vaccin gripal

care au fost în totalitate distribuite către direc
ănătate publică la nivel local.

Până în prezent, speciali ănătate publică au
informat MS că activitatea virozelor respiratorii este de
intensitate joasă, fără răspândire geografică, fără tendin ă
de cre ă. Nu s-a înregistrat niciun caz de
gripă confirmată cu laboratorul.

Ca în fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului
Sănătă ă prin cabinetele medicilor de familie

ă

ăvire, adică persoane cu vârsta peste 65 de ani,
una din categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii,
persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii

ătrâni
institu

ărilor OMS
ănătă ă

vaccinarea este cea mai sigură ă metodă de
prevenire a îmbolnăvirilor prin gripă ă tuturor
celor care sunt în categoriile cu risc crescut de îmbolnăvire
să solicite vaccinul gratuit.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea
cu apă ăpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru
strănut sau tuse, respectarea unui regim de via ă sănătos
alimenta ă pe legume ă

ăvirilor prin
afec

ă medica ă
(antivirală) existentă în stoc la fiecare sec

ă la indica

ă.
Ministerul Sănătă ă, pentru evitarea

riscului apari ă
ă majoră o reprezintă triajul efectuat de

către cadrele didactice în clasă, prin trimiterea la medici
sau izolarea la domiciliu a oricărui elev care prezintă febră
sau semn de boală respiratorie acută.

ţii împotriva gripei de sezon.
Pentru sezonul 2014-2015, Ministerul S ţii a

achiziţionat un num
ţiile de

s

ţ

ţii se deruleaz
ţi sanitare cu paturi.

Sunt vaccinate persoanele cu risc ridicat de
îmboln

ţionalizaţi, personal medical, gravide conform
strategiei MS

ţii reaminte ţiei c

ţ -
ţie bazat

ţiale pentru prevenirea îmboln
ţiuni respiratorii,

ţia antigripal
ţie / spital de boli

infecţioase se administreaz ţia medicului, în
cazurile grave sau în prezenţa bolii la persoane cu factor
de risc cu complicaţii, indiferent de rezultatul de laborator
pentru grip

ţii atrage atenţia c
ţiei de focare în colectivit ţi, la prima ora de

curs, o importanţ

MS,08.12.2014
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� Ordinul Ministerului S ţii nr. 1142/2014 privind
modificarea

ţare ţiunilor prioritare pentru
tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut,
aprobate prin Ordinul ministrului s ţii nr. 585/2013
(M.O. nr. 739 din 10.10.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1356/1093/384/2014
privind modificarea

ţii ţii Naţionale pt Protecţia
Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea
Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, carac
teristicile ţia mierii (M.O. nr. 741 din 10.10.2014)

Legea nr. 128/2014 pentru modificarea

ţe dopante cu grad mare de risc
(M.O. nr. 744 din 13.10.2014)

Ministerul Agriculturii

ţiri
funciare din domeniul public sau privat al statului de la
Agenţia Naţional ţiri Funciare la organizaţia
de îmbun ţiri funciare sau federaţia de organizaţii de
îmbun ţiri funciare din 17.09.2014 (M.O. nr. 747 din
14.10.2014)

Ordinul Ministerului Afaceri lor Interne nr.
122/1750/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului
afacerilor interne

ţiei publice, nr.
99/2.914/2013 privind preg ţiilor de
urgenţ ţilor instituţiilor prefectului

ţii de conducere ţii în domeniul
situaţiilor de urgenţ ţia public

ţii - Normele tehnice de finanţare
ţiunilor prioritare pentru tratamentul

pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute (AP-
TRAUMA) din 06.10.2014 (M.O. nr. 751 din 16.10.2014)

Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art.
21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, precum

ţiilor verzi din intravilanul localit ţilor
(M.O. nr. 753 din 16.10.2014)

Legea nr. 137/2014 privind aprobarea O.G. nr. 1/2014
pentru modificarea

G. nr. 44/2004 privind
integrarea social

ţie sau un drept de
ţenilor statelor membre ale Uniunii Europene

ţiului Economic European (M.O. nr. 753 din 16.10.2014)
Legea nr. 138/2014 pentru modificarea

ţiilor vegetale înregistrate în sistemul de
agricultur

ţie "Varianta de ocolire
Doma

ţii Naţionale pentru Protecţia Consu-
matorilor nr. 414/2014 privind modificarea

ţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea
condiţiilor pe care trebuie s

ţie pe
teritoriul României (M.O. nr. 758 din 20.10.2014)

Ordinul Departamentului pentru Ape, P

ţ ţional unic pentru apeluri
de urgenţ

ţia persoanelor (M.O. nr. 760 din 20.10.2014)

ănătă

ănătă

ănătă

ădurilor, apelor ă
nătă ă

ării Rurale - Normele
metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmi
tere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătă

ă de Îmbunătă
ătă

ătă

ării regionale
ătirea în domeniul situa

ă a reprezentan

ă din administra ă locală,
servicii descentralizate

ănătă

ă

ă a străinilor care au dobândit o formă de
protec

ă

ă civilă,
precum

ă ecologică" (M.O. nr. 754 din 16.10.2014)
H.G. nr. 872/2014 privind realocarea pe anul 2014 a

sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele
aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
aprobat prin H.G. nr. 825/2013 pentru completarea H.G. nr.
239/2008 privind declan

ă situate pe amplasamentul
suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin-Lugoj, între km 358 + 000

ă

ă

ă le îndeplinească operatorii
economici care comercializează produse de panifica

ăduri
ă nr. 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de

urgen ă primite de la Sistemul na
ă la numărul 112 referitoare la transportul

materialelor lemnoase (M.O. nr. 759 din 20.10.2014)
H.G. nr. 877/2014 privind prorogarea termenului

prevăzut la art. 7 alin. (1) din H.G. nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor

şi completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice
de finan şi realizare a ac

şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii, p şi mediului, al ministrului s

şi al preşedintelui Autorit

şi compozi
şi completarea

Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr.
104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi
traficului ilicit de substan

şi Dezvolt

şi al viceprim-ministrului, ministrul

dezvolt şi administra

şi a
personalului cu func şi atribu

şi deconcentrate, în perioada
2013-2016 (M.O. nr. 748 din 14.10.2014)

şi
realizare a ac

şi pentru completarea art. 18
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spa

şi completarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România şi a O.

şedere în România, precum şi a
cet şi Spa-

şi completarea
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur

şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative conexe (M.O. nr. 753 din 16.10.2014)

H.G. nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de

minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat
exploata

şarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate privat

şi km 495 + 800" din
cadrul obiectivului de investi

şnea" (M.O. nr. 756 din 17.10.2014)
Ordinul Autorit

şi completarea
Ordinului preşedintelui Autorit

şi
Piscicultur

şi
protec
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Ministerul S

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

Resursele de ap@ utilizabil@ ale României

La data de 9 decembrie, a fost marcată Ziua Internaţională
împotriva Corupţiei, stabilită de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor
Unite împotriva Corupţiei din 2003, iar la 10 decembrie, a fost
sărbătorită Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat la 10 Decembrie 1948
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, completată ulterior cu
alte documente adoptate: Convenţia privind Eliminarea Tuturor
Formelor de Discriminare Rasială (1965), Convenţia
Internaţională asupra Drepturilor Politice şi Civile (1966),
Convenţia pentru Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare
Împotriva Femeilor (1979), Convenţia Împotriva Torturii (1984),
Convenţia împotriva Apartheid-ului (1985), Convenţia Drepturilor
Copilului (1989) etc.

"Structurile materiale, arheologice, care au
alcătuit frontiera Imperiului Roman vor fi
cercetate şi puse în valoare şi pe teritoriul
României, ele făcând parte din patrimoniul
cultural universal. Prin acest demers ştiinţific se
doreşte promovarea turismului cultural şi crearea
de locuri de muncă prin serviciile conexe acestui
domeniu" – a declarat ministrul Culturii, Hegedüs
Csilla cu ocazia semnării ordinului prin care se
instituie Programul Naţional „Limes”, dedicat
inventarierii şi cercetării arheologice a frontierei
Imperiului Roman de pe teritoriul României.
Totodată, prin acest ordin de ministru s-a instituit
şi comisia naţională a programului care va avea
sarcina coordonării lucrărilor de clasare în Lista
Monumentelor Istorice şi înscrierea pe Lista
Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO a
limes-ului aflat pe teritoriul României.

"Limes-ul Imperiului Roman este tezaurul
cultural al umanităţii, însă, pe teritoriul României
nu a fost cercetat şi pus în valoare aşa cum s-ar fi
cuvenit. Trebuie să facem acest efort profesional
şi instituţional pentru a recupera timpul şi
posibilităţile de care nu ne-am folosit până acum"
- a declarat ministrul Culturii despre acest nou
program naţional care se va derula în perioada
2015-2017 şi va fi finanţat din bugetul
Ministerului Culturii.

Limes-ul roman străbate Transilvania, Oltenia
şi o mică parte din Banat şi Muntenia, iar scopul
programului este cercetarea şi punerea în
valoare a siturilor arheologice din toate aceste
zone.

Limes-ul roman

Termenul de depunere a pentru obliga-
ţiile aferente lunii noiembrie 2014 şi respectiv termenul de plată al
acestora a fost stabilit pentru 22 decembrie 2014. Decizia, inclusă
într-o OUG, a fost luată în 10 decembrie de Guvern, la propunerea
MFP, în scopul sprijinirii mediului de afaceri. Facem precizarea că,
anterior acestei decizii, termenul era 19 decembrie 2014.

declaraţiilor fiscale
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ţilor germani începând din anul 2000 ţit
de o delegaţie mare de oameni de afaceri

ţiei Ruse,
Vladimir Putin, viziteaz

ţia de secretar al ap
ţ ţi

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost aleas
Premierul Turciei,Ahmet Davutoglu, a efectuat o vizit a fost înso

Francois Hollande s-a întâlnit cu
pre Pre

Coreea de Sud lucreaz
Pre

Anul 2014 a fost unul marcat de groaz
Între 1

ă, pentru a opta oară la conducerea Uniunii Cre ă la conducerea
cre ă oficială de două zile în Grecia, unde

ă mini ămi
ă vizită neprogramată la Moscova pentru a discuta despre conflictul din Ucraina

ă India în 10-11 decembrie pentru Summitul India-Rusia cu numărul 15 ă la realizarea unui summit trilateral cu
Japonia ă stabilească cadrul pentru un climat de încredere înAsia de Est

ărării ă, frică
ăsat expu ă extremă, potrivit unui comunicat UNICEF

ărilor climatice ce va urma în 2020 protocolului de la Kyoto

ştin-Democrate (CDU). Merkel se afl
ştin-democra

şi nou ştri, inclusiv cei ai afacerilor externe, interne, energie, economie şi v
şedintele rus Vladimir Putin într-o scurt şedintele Federa

şi China care s şedintele american Barack Obama l-a desemnat peAshton Carter,
fost oficial al Pentagonului, pentru func şi disperare pentru milioane de copii, deoarece
agravarea conflictelor din întreaga lume i-a l şi la acte de violen şi 12 decembrie, ONG-uri, exper
şi guverne s-au întâlnit la Lima, în Peru, pentru a dezbate acordul de combatere a schimb

Noua legisla

şi Consiliului. Legisla
şteptat s

ţie care permite statelor membre UE s
ţioneze sau interzic ţin

pe teritoriul lor, chiar
dac

ţii Parlamentului ţia este de
a

ă
restric ă, cultivarea culturilor care con

ă sunt autorizate la nivelul UE, a fost convenită de
delega

ă fie votată în plen în ianuarie 2015.

organisme modificate genetic (OMG)

Serbia va prezida Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (OSCE) în 2015. În 2016
urmeaz şi în 2017, Austria. Elve

şi

ă Germania

ările occidentale în rândul membrilor săi.

ţia, care a
prezidat OSCE în acest an, s-a confruntat cu gestionarea
crizei din Ucraina. Organizaţia include atât Rusia cât
ţ

Banca Centrală Europeană a decis să lase
nemodificată dobânda de politică monetară în zona
euro la nivelul minim record de 0,05%, într-un moment
în care institu ă posibilitatea de a tipări
bani cu care să cumpere obliga

ţia analizeaz
ţiuni guvernamentale şi

a revigora economia zonei euro.

Parlamentul australian

Persoane influente din Japonia

a aprobat un proiect de lege care va crea o
nouă clasă de vize temporare pentru refugia ă le permită acestora
să rămână ă lucreze în ă timp de trei până la cinci ani, dar îi
împiedică să facă din Australia casa lor permanentă. Solicitan

ăiesc,
în prezent, în tabere de deten

ă temporară pentru refugia
ările lor în cazul în care amenin ările din locul

de origine au diminuat până la data la care le expiră viza.

ă lucreze la o ini ă ce urmează a fi prezentată anul viitor,
Pacific Vision 21, care va cuprinde o varietate de viziuni pentru a
consolida rela

ăzboi mondial.

ţi care s
ţar

ţii de azil,
care au fugit de persecuţia ţa din Orientul Mijlociu

ţie pentru imigranţi.
Noua legislaţie va crea o viz ţii autentici. Ei

ar putea fi trimi ţ ţ

ţiativ

ţiile bilaterale la împlinirea a 70 de ani de la sfâr

şi s

şi violen şi Asia, tr

şi înapoi în

au
început s

şitul celui de
al doilea r

şi Statele Unite ale Americii

Senatul SUA a făcut public raportul cercetării realizată în ultimii cinci
ani legată de tehnicile de interogare folosite de CIA după 11 septembrie.
În cele mai multe cazuri, acestea nu au dus la nimic, iar în unul din cinci
cazuri au implicat oameni nevinova

ărarea metodelor brutale de interogare au ie

ă aceste tehnici au făcut posibilă
capturarea unor terori

ă ă s-au comis
ă a fost posibilă "prevenirea atacurilor
ă acestor tehnici.

Raportul de 499 de pagini, puternic redactat, acoperă tratamentul
aplicat asupra unui număr de aproximativ 100 suspec

ămâne clasificat.

ţi, sunt câteva concluzii cuprinse în
document.

În ap ţiul public
unii membri ai Partidului Republican, între care liderul grupului din Senat,
care, într-o declaraţie, susţine c

ţinut

ţi de terorism între
2001

şit în spa

şti periculoşi precum şi uciderea lui Osama Bin
Laden. Teza este sus şi de şeful CIA, care admite c şi
unele erori, dar c şi capturarea
teroriştilor" datorit

şi 2009. Raportul complet de 6200 de pagini r

Planete

Planete pitice

Creşterea popula
şi necesit

ş subacvatic care
încearc

şi un oraş plutitor auto-
sustenabil cu amprent

ş al adâncimii şi al microsistemului fizic
care include aerul, suprafa şi fundul m

şi extragerea resurselor din şi de pe fundul m

şte
chiar sub suprafa

şi de
cercetare. Este de aşteptat s

şi 1.000
de vizitatori.

Accesul la Blue Garden şi Ocean Spiral este efectuat
prin "intrarea mare" situat

şi magazine.
Sub Blue Garden se afl

şte func

şi are prev

şi este
conectat

şi
reutilizarea dioxidul de carbon, precum şi pentru a cultiva
şi dezvolta resursele aflate la mare adâncime.

Baza pentru construirea de Ocean Spiral este forma
sferei Blue Garden.Aceasta a fost aleas

şi turnul vor fi construite folosind o r şin

şi consolidat
folosind traverse din fibr

Ştiin şi Tehnologie Marin şi cu
Universitatea din Tokyo. Se estimeaz

şi ar putea fi
finalizat în termen de 15 ani.

ţiei lumii înseamn
ţii din ce în ce

mai inovatoare. Firma japonez

ţialul uria
ţa

-
ţial pentru

aprovizionarea cu fructe de mare, producerea de ap

ţ
ţii de vreme rea. Va avea

75 de etaje, cu spaţii rezidenţiale, comerciale
ţie de

5.000 persoane, cu 4.000 de rezidenţi permanenţi

ţa apei. Blue Garden

în sine conţine un atrium imens, apartamente de hotel, o
nacel ţie, un parc mare, un loc
pentru petrecerea timpului liber

ţiile necesare ale complexului Ocean
Spiral pentru a opera. Puterea este generat

ţie de monitorizare este de
asemenea situat

ţi prin satelit, prin tunele de transport.
Aceste "fabrici" sunt folosite pentru a stoca, trata

ţ

ţia este planificat
ţa oceanului.

Shimizu a lucrat la proiect împreun ţia
Japonez ţ

ă mai multă
presiune asupra resurselor ă solu

ă Shimizu a venit cu o astfel
de idee. Ocean Spiral este un ora

ă să folosească resursele bogate ale oceanului.
Shimizu nu este străină de idei grandioase care

egalează visele. Aceasta a propus anterior un inel de
panouri solare în jurul ecuatorului Lunii pentru a genera
electricitate pentru Pământ

ă negativă de carbon în Oceanul
Pacific. Ideea sa cea mai recentă este mai asemănătoare
cu Sub-Biosfera 2, habitatul subacvatic auto-sustenabil
proiectat de Phil Pauley.

Shimizu spune că baza conceptului este înrădăcinată
în poten

ării. Compania
prezintă cinci motive principale pentru dezvoltarea proiec
tului în adâncimea oceanului: există poten

ă
desalinizată, generarea de energie, tratarea dioxidului de
carbon ării.

Ocean Spiral are, în partea superioară, forma unei
sfere imense cunoscută sub numele de "Blue Garden".
Are un diametru de 500 metri, cea mai mare parte plute

ă iar cupola se află deasupra apei, dar
poate fi scufundată total în condi

ă găzduiască o popula

ă la suprafa

ă largă pentru observa

ă o spirală care se întinde pe
3-4 km până la o "fabrică" de pe fundul mării. Spirala
găzduie

ă prin
conversia energiei termice a oceanului, alimentele sunt
produse prin acvacultură la mare adâncime iar apa este
desalinizată. O instala

ă aici ăzut un port la care
submarinele pot andoca.

"Fabrica" este ancorată pe fundul mării
ă la facilită

ă pentru a asigura
o rezisten ă crescută împotriva presiunii externe a apei.
Sfera este întărită printr-un turn intern central. Cadrul
pentru sferă ă ă
specială în loc de beton. Acesta va fi acoperit cu ajutorul
unor foi acrilice triunghiulare de 50 metri

ă de sticlă semi-transparentă.
Toată construc ă să aibă loc la

suprafa
ă cu Agen

ă pentru ă ă
ă că proiectul va

costa în jur de 25.5 miliarde de dolari SUA

Oraşe
subacvatice
spiralate

Oraşe
subacvatice
spiralate
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Comisia adoptă programul României privind
utilizarea a peste 441 milioane de euro din Fondul de
ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane

Comisia Europeană a aprobat programul
opera

ării noului Fond de ajutor european pentru cele
mai defavorizate persoane (FEAD). România va
primi peste 441 de milioane de euro (la pre

ă cu peste 75 milioane de euro din
resursele na

ării cu alimente este
prevăzută pentru această iarnă

ă ori pe an. Vor beneficia de ajutor
persoanele asistate social, pensionarii cu pensii mici

ăror venit este sub 45% din salariul
minim pe economie la nivel na

ăsuri menite să înlesnească incluziunea
socială, precum educa ă ă,
acces sporit la serviciile medicale sau de consiliere
juridică, îndrumare către serviciile sociale, consiliere
profesională ăutarea unui loc de muncă.

Începând cu 2015, articolele de uz
ă pe an. Acestea vor fi oferite copiilor

care provin din familii cu un venit lunar sub 50% din
salariul minim pe economie la nivel na

ă

ă
ăsurilor de incluziune

socială aferente.

România înregistrează unul dintre cele mai
ridicate niveluri de sărăcie din UE, aproximativ 30%
din popula

ă iasă din sărăcie.
Lansat în luna ianuarie 2014, Fondul de ajutor

european pentru cele mai defavorizate persoane
(FEAD) este un puternic simbol al solidarită

ău scop este ruperea cercului
vicios al sărăciei ă ă
nefinanciară unora dintre cetă

ă la o valoare reală de 3,8
miliarde de euro în perioada 2014-2020.

Fondul va contribui la consolidarea coeziunii
sociale prin atenuarea celor mai severe forme de
sărăcie, precum

ărul de persoane afectate sau amenin
ărăcie ă, până în 2020.

FEAD va sprijini ac
ării unei game

largi de ajutoare nefinanciare persoanelor celor mai
defavorizate, indiferent dacă este vorba despre
persoane individuale, familii, gospodării sau grupuri
de persoane. Asisten

ăcăminte
ăl ămintea,

săpunul sau
ă ă

integrarea socială.
Fiecare stat membru va defini grupul- ă de

„persoane cele mai defavorizate” în programul său
opera

ă pe care doresc să o ofere (produse
alimentare sau articole de bază sau o combina

ă)

ă

ătre cele mai defavorizate
persoane(CDP) a fost o sursă importantă de provizii
pentru organiza ă în contact direct cu
cei mai pu ă

ă,
precum ă în perioada
2011-2020, ca o consecin ă a reformelor succesive
ale politicii agricole comune, CDP a fost întrerupt la
sfâr

.

-

ţional prezentat de România în vederea
utiliz

ţurile
actuale) în perioada 2014-2020 pentru a oferi
produse alimentare persoanelor care au cea mai
mare nevoie de acestea, precum

ţi în dificultate. Finanţarea UE va fi
completat

ţionale.
Începerea aprovizion

ţional.
Pachetele cu produse alimentare vor fi com

pletate cu m
ţia sanitar

ţional.
Alimentele

ţilor locale

ţi de
deplasare

ţie suferind de lipsuri materiale severe.
Programul operaţional adoptat va contribui la
atingerea obiectivului naţional de a ajuta 580 000 de
oameni s

ţii
europene. Principalul s

ţii, oferind asistenţ
ţenii europeni cei mai

vulnerabili. FEAD se ridic

ţin 20 de milioane
num ţate de
s

ţiunile iniţiate de toate cele 28
de state membre în vederea acord

ţa de acest tip poate consta în
produse alimentare, îmbr

ţiale, cum ar fi înc ţ

ţiunilor care încurajeaz

ţint

ţional naţional. Statele membre pot alege tipul
de asistenţ

ţie
între cele dou

ţie a alimentelor ţie de
situaţia lor specific ţe.

Începând cu 1987, Programul UE de distribuire a
al imentelor c

ţiile care lucreaz
ţin noroco ţii, oferindu-

le alimente. A fost creat pentru a folosi în mod optim
surplusul agricol obţinut atunci. Având în vedere
epuizarea stocurilor de intervenţie preconizat

ţ

şi articole de uz
şcolar copiilor afla

şi, din 2015, va avea
loc de dou

şi persoanele al c

şi alimentar

şi sprijin în c
şcolar vor fi

furnizate o dat

şi articolele de uz şcolar vor fi
distribuite prin intermediul autorit şi al
şcolilor. ONG-urile vor fi implicate în furnizarea
produselor alimentare persoanelor cu dificult

şi în aplicarea m

şi precarit

şi la atingerea obiectivului EUROPA
2020 de a reduce cu cel pu

şi excluziune social

şi alte bunuri de
uz personal esen

şamponul. Ajutorul financiar poate fi
utilizat la desf şurarea ac

şi modelul preferat de procurare şi
distribu şi bunurilor, în func

şi preferin

şi membri ai societ

şi imprevizibilitatea lor ridicat

şitul anului 2013, fiind înlocuit de FEAD.

Context

Comisia Europeană - 28.11.2014

Combaterea sărăciei

Comisia Europeană a adoptat un pachet în valoare de 180 milioane €
pentru a face fa ă efectelor crizei siriene în ă, precum

ăzduiesc în jur de 1,1 milioane
ă la nevoile de dezvoltare pe

termen lung ale refugia ămutate în interiorul Siriei.
Se adresează, în special, educa

ă de UNICEF "No Lost Generation", precum
ă ăzduiesc prin măsuri de dezvoltare economică.

Conflictul sirian are un impact devastator ă asupra Siriei

ără prece
dent. 10,8 milioane de oameni în interiorul ării - jumătate din popula

ămutate în interiorul ării, au
nevoie de asisten ă de urgen ă, precum

ă ă suprasolicitate din ările vecine au
nevoie de ajutor zi cu zi. Numărul de decese legate de conflict a depă

ăni ăzboi.

ţ ţar

ţi. Acest pachet se refer
ţilor

ţiei copiilor ţi, în conformi
tate cu Iniţiativa sponsorizat

ţilor care îi g

ţiei afectate sunt de o amploare f
ţ ţie -

din care 6,5 milioane de persoane sunt str ţ
ţ ţ

ţi, plus comunit ţile lor gazd ţ

ţi în r

şi în Liban şi
Iordania, care, în prezent, g şi, respectiv,
630.000 de refugia

şi persoanelor str
şi tinerilor adul

şi comunit
şi de durat şi

în întreaga regiune. Începând din noiembrie 2014, conflictul întrând în al
patrulea an, nevoile popula

şi mai mult de 3,2 milioane de
refugia

şit
200 de mii persoane şi mai mult de un milion au fost r

-

-



Vând la Bocşa baloturi de lucer-
n

şin

şi chiuvet

şi şi hot

ă; baloturi de paie; măcinătură
pentru animale; vier marele alb cu
landras 220-250 kg, 2000 lei neg
sau schimb cu un camion cu lemne;
scroafă vietnameză, 80-90 kg,
pentru tăiat sau prăsilă, 200 € neg;
porci 80-115 kg, 9 lei/kg; grăsuni la
40 kg, 450 lei/buc neg; scroafă ma-
rele alb, gestantă în 2 luni, 130 kg,
1500 lei neg. Tel. 0740-770047 (RR)

ă de cusut
marca Pfaff similară Singer; tv Sony
color ecran 40x28, în perfectă stare
de func ă;
piese din mobilă de tineret; costum
popular pentru femei, mărimea 42-
44, din zona Cărbunari, 250 €;
candelabre cu 2-8-12 becuri;
chiuvetă nouă ă folosită,
cu mască, pentru bucătărie, la pre

ă
mărime 50x40; palton nou din piele
întoarsă, pentru bărba ărimea
48-50; palton din piele întoarsă,
îmblănit, pentru femei, culoare gri,
mărimea 42-44; pre

ărca

ă de 2 ani gestantă în 6
luni. Tel. 0761-146068. (RR)

Vând la Sacu porci de 120-130
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0761-690834.

Vând în Re ă
Zanussi, 300 lei ambele; televizor
Daewoo de 25 inch, 200 lei. Tel.
0742-343140. (RR)

Vând la Sacu purcei de 3 luni,
preţ neg. Tel. 0727-356960. (RR)

Vând la Anina ma

ţionare, cu telecomand

ţ
de una; tablou Cina cea de Tain

ţi, m

ţuri neg. Tel.
0255-240038, 0764-994752. (RR)

Vând la Berzovia 100 m cablu
din cupru 5x4, 4.50 lei/m; flex Bosch
aproape nou, 310 lei; hidrofor
aproape nou, 300 lei; purcei
vietnamezi înţ ţi, 400 lei
perechea; scroafe vietnameze
gestante, 1350 lei/buc; porci
vietnamezi pentru sacrificare, 12
lei/kg în viu. Tel. 0751-045964. (RR)

Vând la Sacu viţel de 3 luni,
1400 lei neg; porci 80-170 kg, 9
lei/kg; juninc

ţa aragaz

Cumpăr guler înalt sau orteză
cervicală. Tel. 0770-426355.

Vând ieftin blană neagră nr. 46
nouă, cu căciulă imita

ă vi

ă vernil (Spania). Tel. 0721-
155683.

Vând două fotolii scoică în stare
foarte bună. Tel. 0721-155683.

Vând în Re
ă,

70 lei neg; tv alb negru Diamant 249
cu diagonala de 61 cm în stare bună
de func

ă, la 12

ă; tub
cinescop pentru televizor color
Telefunken cu diagonala 51 cm;
aparat de măsurat glicemia; aparat
de fotografiat; fier de călcat;
difuzoare pentru televizoare color;
difuzoare marca Grundig; casete
video de 180 min; casete audio;
radiocasetofon; becule

ă, 20 lei; radio simplu.
Tel. 0737-575779. (RR)

Vând în Re

ă, compusă
din amplificator, tuner

ăiat. Tel. 0724-093929. (RR)
Vând la

ţie astrahan;
palton nou nr. 46 din stof

ţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomand

ţionare, 30 lei; televizor
portabil mic, de ma

ţa 2 monitoare color
de 16 inch, în stare foarte bun

ţe pentru
pomul de iarn

ţa motor trifazic de
2.2 KW, 1600 rotaţii/minut, 200 lei;
staţie Fischer de camer

ţa porci marele alb
pentru t

şiniu-
negru, pantofi vernil nr. 36 noi şi
poşet

şi

şin şi 220
V, 40 lei. Tel. 0725-744644. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi radio, 400
lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Reşi

Şoşdea 2 geamuri în 3
canate de lemn, mari, 1450x1750,
cu rulouri, 300 lei/buc neg; porc 105-
110 kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0746-
105860. (RR)

Vând la Sacu iapă murană, 2500
lei neg sau la schimb cu armăsar
muran; iapă, 1500 lei; ponei
armăsar la 4 ani, 1000 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,50

3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52

lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
4,34
4,32
4,30

Vând la Butin 30 de purcei de la
6 săptămâni la 30 kg; 3 viţei de la
150-160 kg. Tel. 0723-128805. (RR)

Tel. 0355-409985, 0727-
199030. (RR)

Vând în Re
ăsu ă,

100 lei; scaune sufragerie, 40
lei/buc; scaune pentru bucătărie
plus o masă de bucătărie. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

Vând în Re ă Băl
ă, gestantă luna 9-a,

3500 lei. Tel. 0721-574904. (RR)
Vând în Boc ă cana-

pea fixă tip dormeză de 2 persoane,
una nouă ă
solzi de pe
ă

ă cu pale ăldare din fontă;
paturi vechi cu saltele; ferăstraie
manuale; tv alb-negru; căpriori din
brad. Tel. 0729-070819. (RR)

Vând în Re
ăiat scândură,

150 lei; cuier nou, 70 lei; luster mai
vechi, 30 lei; pre

ă Băl
ă de 6.5 ani, gestantă în

luna 9-a, 3500 lei. Tel. 0724-
509269. (RR)

Vând în Re ă pliantă, 100
lei; canapea ro

ă, 500 lei; jaluzele verticale 2.10,
1.74 ă ăl

ăl ă-
minte din piele pentru toamnă

ă mărime 37-38; baterie pentru
chiuvetă. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Timi ăptă-
mâni la pre

ăr la Găvojdia centrală
termică pentru casă pe lemne. Tel.
0726-102138. (RR)

Vând în Re
ă

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

ă din fier de 16; 2 u
ă din alamă cu diametrul

10 cm. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând lăn

ă r u n c ă

ăru ă cu
ro

ă murană, 2500
lei neg sau la schimb cu armăsar
muran; iapă, 1500 lei; ponei
armăsar la 4 ani, 1000 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)

şi

şi

şa Român

şi una mai veche;
şte; ax de abric 300 cm

l

şi

ş porc 120 kg, 9
lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)

Vând la Sacu porci la pre

şi ş
şie din Germania.

Tel. 0761-137478. (RR)
Vând în Reşi

şi 1 m l

şi
iarn

ş purcei 8 s

şi

şi grosimea sâr
mei 3 mm, bar şi
din fier; bar

şor din aur de 14
carate, galben-alb, 12.50 grame;
telefon nou Panasonic cu robot, 100
lei.

C u m p

ş porc 100-110
kg, 9 lei/kg. Tel. 0732-344333. (RR)

Vând în Eftimie Murgu c

ţa pat extensibil,
550 lei; 2 fotolii, 150 lei/buc; m ţ

ţa vac ţata
Româneasc

ţigl

ţime; hidrofor de 2 atmosfere;
moar ţi; c

ţa porci 100-150 kg,
9 lei/kg; circular de t

ţuri neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând la Gherteni

ţ neg.
Tel. 0723-553641. (RR)

Vând la Lugoj vac ţata
Româneasc

ţa u

ţa covor persan 100
lei; canapea maro în stare foarte
bun

ţime, în ţime 2.00 m;
tablou pictat în Germania, 1980, 100
lei; serviciu din porţelan pentru con-
dimente, 12 piese, 75 lei; înc ţ

ţ neg. Tel. 0736-000754.
Cump

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

Vând în Oraviţa laptop Asus i5,
configuraţie 4 GB memorie,
procesor de 3 GHz. Tel. 0728-
599791. (RR)

Vând în Oraviţa server Dell. Tel.
0764-086503. (RR)

Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton de 16, corniere
cu latura de 7 cm, ţevi, sârm

ţimea 1 m -

ţi

ţ e l r a s a
Chihuahua. Tel. 0355-409985,
0727-199030. (RR)

Vând la Gherteni

ţ
ţi din lemn pentru curte sau

muzeu. Tel. 0720-001496. (RR)
Vând la Sacu iap
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

1 decembrie 135,2576
2 decembrie 137,0880
3 decembrie 138,8447
4 decembrie 139,1385
5 decembrie 138,8112
8 decembrie 139,3079
9 decembrie 139,2758

10 decembrie 141,6385

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
201410 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 1010 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10

10 Noiembrie - 10 Decembrie 201410 Noiembrie - 10 Decembrie 2014

Vând sau schimb cu auto diesel
anul 2000, 2856 mp grădină în
Boc ă cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construc

ă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rula

ă în garaj, foarte
frumoasă ă, 1200 €
neg; portbagaje auto pentru bicicle-
te, 60 lei/buc; cauciucuri moto, de la
50 lei/buc; jante tablă pentru Opel,
Mercedes Clasa A, Citroën, 50
lei/buc; 2 portbagaje laterale pentru
motocicletă chopper, foarte frumoa-
se, 150 lei perechea; roată completă
pentru Mercedes Vito, 150 lei;
plăcu ă de fa ă noi, sigilate,
marca Ferodo Premier, pentru Mer-
cedes Vito, OpelAstra de 1.8

ă moto integrală, nouă, 200 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Deline
ă manete, cauciucuri noi,

3500 € neg. Tel. 0765-074080. (RR)
Vând în Timi ă

înmatriculată Ford Transit, 6 locuri,
lada de 3 metri, acte la zi, sau
schimb pe oi. Tel. 0746-979494. ( )

şa II, limitrof

şi
şinie, 400 €. Tel. 0754-

812188. (RR)
Vând în Reşi

şi bine între

şi 2.0 l,
Opel Zafira, Volkswagen Touareg
an 2000 şi BMW seria 5, 140 lei/set;
casc

şti tractor U445
cu dou

ş o camionet

ţii. Preţ 1 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531.

Vând în Re ţa Dacia pe injecţie,
an 2001, vi

ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

ţinut

ţe de frân ţ

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

Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1850 € neg. Tel.
0722-828285. (RR)

şiţa 4 cauciucuri de
var

Auto-Moto-Velo
Vând la Târnova cal muran,

5.100 lei neg; porci de carne la 120
kg, 10 lei/kg; 7 capre. Tel. 0764-
422290. (RR)

şi

şti. Tel.
0255-257476.

în Re ţa

.

ţie electro
magnetic

ţ 1.000 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând sob

Vând canapea, garnitură hol,
scaune pliante, set masă berărie,
fotoliu electric, masă de perete,
scaun birou rujbă electrică, flex,
rindea, maşină de găurit, scule fixe.
Tel. 0726-211340 0772-215308.

Vând plit -

, d

ă cu induc
ă nouă, în cutie, din

Germania. Pre

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

Vând în Re
ătură de

metal, 300 lei; baloturi de fân în jur
de 17-20 kg, 8 lei/buc. Tel. 0746-
642653. (RR)

şiţa containere
plastic de 1000 l cu arm

Vând boiler electric 80
litri. Tel. 0748-406496, 0255-
222550

Vând vi ăptămâni br. cu
pre

ă de 2 luni la
pre

ă. Tel. 0726-237843.

ăr-
care, cabluri, invertoare

ă de la un
produs la altul. Tel. 0721-732041.

ă în Re ă
strada Făgăra

ă cu gri. Cel care a găsit-o
este rugat să sune la nr. de telefon
0723-091591. Rog seriozitate.

ţel de 5 s
ţul de 1000 lei neg.

ţul de 199 lei/buc. Tel. 0764-
007606.

Vând congelator 6 rafturi, stare
bun

ţurile variaz

ţa pe lâng

şi 3 purcei
vietnamezi în vârst

şi mufe de
conectare, pre

şi
şului 25-26. Pisica

este alb

Panouri fotovoltaice monocris-
taline noi, putere 150 W (1480x55x
560 mm, 12 kg), 100 W (1210x55x
56 mm, 8.5 kg), regulatoare înc

Pierdut pisic
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S.C. ELCOM ACTIV TRADING S.R.L., sat Valeadeni, comuna Brebu, Fosta
UM 2902, Depozit C13, cam. 1, jud. Caraş-Severin, e-mail:
scelcomtradingsrl@yahoo.com

Obiectivul proiectului

realizarea unui plan de
afaceri care va ajuta la poziţionarea şi dezvoltarea serviciilor HoReCa ale
ElcomActiv Trading

Detalii suplimentare:

, având contractul semnat în data de
13.06.2014 pentru proiectul

, cofinanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului încheiat cu Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar şi cu
Ministerul Fondurilor Europene în calitate deAutoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului a fost de 151.590,00 lei din care asistenţa financiară
nerambursabilă a fost de 84.000,00 lei.

Proiectul a fost implementat în Comuna Brebu, judeţul Caraş Severin şi a avut o
durată de 6 luni.

a fost creşterea competitivităţii societăţii Elcom Activ
Trading S.R.L. prin apelarea la servicii de consultanţă specializate în vederea
stabilirii traiectoriei afacerii în următorii ani de activitate într-un areal geografic
nou.

Rezultatele obţinute în perioada de implementare au fost

.

Nume persoană contact:
Roxana Bucătaru
Funcţie: Manager de proiect
Tel.: 0763123384
e-mail: scelcomtradingsrl@yahoo.com

www. fonduri-ue.ro
www.adrvest.ro

Creşterea competitivităţii societăţii Elcom Activ
Trading S.R.L. prin facilitarea accesului la servicii de consultanţă pentru
dezvoltarea strategiei de firmă COD SMIS: 44845

Programul Operaţional Sectorial „Cre ţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

şterea Competitivită

FINALIZARE PROIECT
„Creşterea competitivităţii societăţii Elcom Activ Trading S.R.L. prin

facilitarea accesului la servicii de consultanţă pentru
dezvoltarea strategiei de firmă”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUN PUBLICITARŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,

organizează licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea terenului înscris
î n C F n r. 3 3 7 8 1 , B o c ş a , n r. c a d . 3 3 7 8 1 , n r. t o p .
690/a/1/11/.../5/a/5/4/b/c/2 în suprafaţă de 100 mp, situat în intravilanul
oraşului Bocşa.

Licitaţia va avea loc în data de la sediul
Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 900 Euro la cursul de referinţă al
BNR în momentul vânzării, dar nu mai puţin de 4000 Lei, la care se
adaugă TVA.

Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
Bocşa până în data de inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel.
0355/566605 int. 110.

PRIMAR,
Cismăneanţu Gabriel Eugen

14.01.2015 ora 10,00

13.01.2015



320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

RE

BOC

CARANSEBE

O
18

ŞI

ŞA:
B :

Ş:

ŞU:

ŢA:

ŢA:

ŢELU RO
Ţ

ţiilor: 5;

ţioner articole din piele

agent de securitate: 1; inspector/referent resurse
umane: 1; muncitor necalificat în industria confec

îngrijitor animale: 2;

muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide

asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;
confec lucr

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub
forma de praf

şi semisolide: 1;

şofer de autoturisme şi camionete: 1;

şi înlocuitori: 1;

şi granule: 1;

contabil: 1;

ĂILE HERCULANE

ORAVI

TOTAL JUDE :

ător comercial: 1;
medic rezident: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.12.2014

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.

Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.

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

Condiţii studii adecvate .: , absolvent 2014

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

mare, grădină, cocini pentru porci
din beton, în pământ, curent trifazic,
asfalt până în fa

ă nr. 7, casă compusă din 3
camere decomandate, bucătărie,
baie cu gresie ă, holuri,
pivni ă, garaj în curte, apă, gaz,
curte ădină, suprafa ă totală
644 mp, 20.000 € neg; în spatele
grădinii un teren arabil de 7130 mp,
2 €/mp neg. Tel. 0771-218601,
0748-599721. (RR)

Vând în Lupac casă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, 13.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Rusova Veche, Cara
ă 3 camere, baie

ătărie faian
ă, dotată cu tot ce trebuie, 2

coridoare în formă de L închise,
grajduri, hambare, grădină mare cu
pomi fructiferi, are lemne pentru la
iarnă, ferită de inunda ă
imediat, 14.000 € neg. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând în Gherteni ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, apă la stradă,
grădină 1400 mp, mobilată cu ce
este necesar, aproape de gară, se
poate ocupa imediat după întoc-
mirea actelor, 20.000 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Re

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

ătă

ţa casei, 17.000 €.
Tel. 0754-812188. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţ

ţ

ţ

ţate plus gresie,
mobilat

ţii, ocupabil

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

ţ

ţirile realizate în 2014,

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi faian

şi gr

şopru închis, şopru pentru lemne,
curte şi gr şi vi

şi fântân

ş-
Severin, cas şi
buc

ş cas

şi

şi schimbate,
îmbun

Vând apartament 2 camere
decomandat, buc t rie mare cât

o camer , hol, baie, balcon închis cu
termopan, situat în Moroasa la
Fluturelu, aproape de Centru. Dotat

ţ
ţ

ţ
ţigl

ţ

, se-
mi

Bloc acoperit cu .

ă ă
ă

ă ă ă

ă

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

situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând cas

ţ

ţa, zona Munci-
toresc, unde întorc autobuzele,
cas

ţa, str.
-

rr
Vând în Re ţa, Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Izgar cas

ţa total

-

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ

ţie interioar

ţ

ă la Secă
ătărie de

vară, coridor, curte mare, grădină
mare, pivni ă, fântână, anexă pentru
animale, 15.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re

ă 3 camere, bucătărie, bucătărie
de vară, beci, anexe, 40.000 €. Tel.
0765-637290. (RR)

Vând în Re
ă

tărie 4x5, debara, 2 holuri, 2 băi, 2
balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0769-212428. ( )

ă, zona
Poli

ătă

ă compusă din
2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis

ă în curte,
suprafa ă 1535 mp în acte, la
500 m de ă, se
poate ocupa imediat după întoc
mirea actelor, 12.000 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Re

ă,
podele laminate, termopane,
centrală, izola ă, u

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic exterior, cen-
trală termică, schimbat u

ă, parchet, podele, bucătărie
mobilată, 2 băi, posibi l i tate
privatizare. Tel. 0745-932492.

şeni, în
centru, cu 3 camere, buc

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, buc

şi

şi loc de baie, al 2-
lea are 3 camere mai mici, hol
închis, anexe, fântân

şoseaua principal

şi
şului, apartament

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

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

şi, gresie,
faian

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

Vând în Lunc

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

ţ
37.000 € neg. Tel. 0729-320685,
0724-378017.

ă, în
spatele Facultă

ă apartament 4
camere, mobilat, 2 balcoane, 2 băi,
centrală termică nouă pe cupru. Pre

Matrimoniale
Pensionar

Cet

ă 67/166/74 kg, fără
obliga ă bună,
manierată, doresc un domn de
vârstă apropiată, pedant, inteligent,
dacă se poate cu ma ă, pentru
prietenie sau căsătorie. Tel. 0745-
779639.

Bărbat drăgu
ă cunosc o tânără fără

copii, maxim 37 ani, pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

Domn 58-173-80 caut o femeie
simplă, serioasă, gospodină, maxim
57 ani. Nu caut aventură. Rog
seriozitate. Tel. 0726-343581.

ă
ă serioasă,

onestă, în vederea unei rela

ă ora 8 seara. D-serioasă.
Pensionar 66 ani, 170 înăl

ă pentru
căsătorie, până la 64 ani, din O

ătoare, să nu
aibă venit pensie. Tel. 0741-123831.

ţii, cu stare material

ţ, serviciu, serios,
doresc s

ţean romîn-american în
New York caut o doamn

ţii
stabile

ţime,
68 kg, caut o doamn

ţelu-
Ro

şin

şi de viitor. Tel. 0766-713881
dup

şu sau sate, nefum

Doamnă 56 ani, fără vicii, caut
so ără vicii, vârstă apropiată, pen
tru restul zilelor. Tel. 0748-301892.

ţ f -

Oferte-Cereri

de Serviciu

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.

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

ă
0751-486304

Vând în Boc ă plug

ă; piese tractor U650; piese
pentru plug; cilindru pentru bascu
lare remorcă; butuc plus osie de
remorcă; trupi ă pentru plug cu 3
brazde; coroană de betonieră 128
de din

ă, an 2001, 1400 cmc,
recent adusă din Germania, interior
bej, climă, geamuri electrice, oglinzi
electrice, încălzire scaune, 2600 €.
Tel. 0743-477019. (RR)

ă, înscrisă în
România, 600 € neg; motocros de
teren, an 2000, motor 49 cmc, în
stare foarte bună, adusă recent din
străinătate, acte Austria, pre

ă, adusă recent, stare foarte
bună, 450 € neg; redresor auto. Tel.
0726-839207. (RR)

Vând la Bozovici tractor U650,
an 1972, ă, 2500 € neg.
Tel. 0786-220523. (RR)

Vând în Re
ă trac

ătaia Opel Meriva an
2004, climatronic, scaune încălzite,
geamuri electrice, ABS, multe op

Vând sau închiriez garaj în
Govândari. Tel. 0773-934356.

Vând BMW 316 an 1999,
înmatriculat Ro, arată impecabil,
1350 €. Mai multe detalii la telefon.
Tel. 0743-787934. Vând în Re

ă.
Tel. 0726-237843.

ă. Tel.
0729-320685, 0724-378017.

şa Român şi
grape din fier pentru trac

şi

şi remorc

şi

şi

şinie, stare bun

ţiune
animal

ţ

ţi. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Re ţa Skoda Fabia

Elegance, 150.000 km, 101 CP, 16
valve, benzin

Vând la Oraviţa Dacia 1310, an
1986, stare foarte bun

ţ neg;
Ford Escort, an 1996, motor 1.4
benzin

ţa tractor Fiat cu
dubl ţiune, românesc, 4700 €.
Tel. 0746-642653. (RR)

Vând în G

ţi-
uni, 3400 €. Tel. 0721-400888. (RR)

ţa
garaj pe str. Rodnei bl. 4. Tel. 0371-
450516.

Vând Dacia Nova a.f. decembrie
1999, culoare vi

-

Vând Ford Fiesta 1300 cmc,
înmatriculat (1997), stare bun

Vindem online cauciucuri noi

ţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa
ă România.

Comenzi

Se caută persoană caritabilă
care să doneze un birou pentru o
persoană bolnavă. Tel. 0355-
415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Caut urgent oameni cu suflet
bun care de

ă. Ofer
ă pentru ei la nevoie. Tel.

0720-728149.
Execut construc ări,

ă
serioasă ă în
domeniu. Tel. 0740-558761.

ţin spaţiu sau au nevoie
la curte de 2 câini buni de paz

ţii, renov

ţ

şi hran

şemineuri, rigips, mansarde. Echip
şi cu experien

Realiz

ţii la limba francez

ţa, fost
profesor în Belgia. Preţ 15 lei/ora.
Tel. 0751-808780.

ţuri de la 50 €.
La 4 c

ăm flori cu ciocolată cu
diferite praline sau bomboane,
buchete pe comandă, unicate,
făcute să dureze, buchete cu
tematică. Tel. 0740-520382.

Profesoară de limba franceză,
ofer medita ă orice
nivel (începător, mediu, avansat).
Studii terminate în Fran

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Pre

PRISMA embrie| 11 - 17 Dec 2014 |

Imobiliare
Vând apartament decomandat,

confort 1, Moroasa 2. Pre

-

-

ţ 28.000 €
negociabil. Tel. 0745-538417.

Vând garsonier
ţiri, preţ negocia

bil, cu mobil

ţii. Preţ 1 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531.

Vând cas

ţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.

Vând urgent cas

ţ

ă în zona Luncă,
multiple îmbunătă

ă sau fără. Tel. 0766-
256692.

Vând sau schimb cu auto diesel
anul 2000, 2856 mp grădină în
Boc ă cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construc

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

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hol, canalizare proprie, faian
ă, gresie, teracotă, u ă metalică,
fosă septică, grădină 18.000 €. Tel.
0255-236325.

Vând casă în satul Ersig, comu-
na Verme ă în 2000 din
cărămidă arsă, cu 2 camere, baie în
renovare, multe anexe, garaj, curte

şa II, limitrof

şi sta

ş

ş, construit

Schimb casă la ă cu aparta-
ment sau garsonieră în Re

ă termică, ferestre termopan,
u

ă mare în centru
Secă

ătă
ădină în

spate, situat în apropiere de
Sc.Gen. 9, grădini ă, pia ă, gara N,
spital, market-uri, biserică. Pre

ă. Tel. 0355-808073.

ă
ă ă, cu săla

ă în Dognecea, 3
camere, cablu tv, telefon, centru.
Pre

ţar
ţa. Tel.

0743-992792.
Vând apartament 3 camere în

Govândari, decomandat, conf. 1,
central

ţ 16.000 € neg. Tel.
0731-191130.

Vând convenabil apartament 2
camere, îmbun ţit, mobilat sau
nu, et. 3/4, bloc izolat, gr

ţ ţ
ţul se

negociaz
Vând teren 13.000 mp în

Driglov ţ, cu acces din strada
Butov ţ, cu fântân

ţ 5.000 € neg. Tel. 0729-320685,
0724-378017.

Vând cas

ţ 7.500 € neg. Tel. 0733-594473.

şi

şi schimbate, podele laminate,
gresie. Tel. 0756-198913, 0255-
222550.

Vând cas
şeni. Pre

ş mic.
Pre

Caut bărbat bisexual, sexy,
preferabil căsătorit, max. 45 ani, din
Reşiţa, pentru prietenie, eu similar,
40 ani. Tel. 0723-710230.

Pensionar 69 ani, locuiesc la
bloc în Re ă să
locuiască cu mine, 58/65 ani,
nefumătoare. Tel. 0355-420190,
0756-334605.

şiţa, caut doamn
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Campioni reşiţeni la dans sportiv
În urma Campionatului Naţional pe Clase la Dans

Sportiv care a avut loc în perioada 8-9 noiembrie,
desf

ţa.
Al

ţei pe
primele locuri la acest concurs sunt: Tudor C

ţinut
ţiunea standard;

Lavric Alexandra ţionali la
Clasa D, latino, 16-18 ani, B

ţionali la Clasa D, categorie adulţi, Darius Alex
Gruiţ

ţ

ţie fizic

ţile încep s
ţa. Echipa în dans sportiv este format

ţionat ţii au
foarte mare implicare”, a ţinut s

ţii iar p ţii susţin destul de mult acest club,
spre deosebire de alte cluburi din ţar ţa
fizic ţii al ţie,
deplas

ţiu” în dans sportiv?
Nimic nu se obţine f

ţinute e nevoie pe lâng
ţiile

ţ

ţiuni foarte bine
definite. O secţiune este cea numit

ţiune este secţiunea mai iubit

ţie ca ţi place perechea
respectiv ţ

ţiile cânt
ţile sportive trebuie s ţi

iar acel lucru nu poţi s
ţa s ţi emoţie publicului.”, a

mai precizat antrenorul de la Clubul Mystic.

ă

ături de antrenorul Alex Holecz, ”protagoni

ălin Broască
ă C, latino,

categorie de vârstă tineret; cei doi au ob
ă, clasa B, sec

ălu Nicu

ă ă
C, latino, juniori II locul I.

Dansul sportiv un sport greu dar frumos care implică
ore ă, perseveren ă ă până în cele
mai mici detalii.

”Din punctul meu de vedere dansul sportiv spre
deosebire de alte sporturi la care este nevoie de o foarte
bună condi ă, la acest sport intervin

ă
ă, particularită ă-

ă de mai
multe persoane decât crede lumea,

ă cu sportivii ărin
ă precizeze antrenorul Alex

Holecz.
Sportivii participă într-un an la un număr de până la 20

de competi ărin
ă, atât prin prezen

ă la competi ături de copii, cât
ări, ore particulare, de care este nevoie.

Ce înseamnă ”exerci
ără muncă

ă
exerci ătirea de rutină, e nevoie

ă.
Fiecare pereche are coregrafiile construite individual

ătire de aproximativ 10-15
ore ar fi o medie a pregătirii pentru un concurs, aproape
zilnic.

În dansul sportiv există două sec
ă standard, mai

cunoscută de publicul larg, având cuprinse 5 dansuri:
tangoul, valsul lent, valsul vienez, slow fox

ă cum a precizat chiar Alex Holecz. Aceste
dansuri sunt caracterizate printr-o foarte mare dinamică,
viteză

ă sec ă de către
tineri, dansurile latino-americane: samba, cha cha cha,
jive, rumba

ăsură. Adică, ă î
ă, cu siguran ă o vei puncta, chiar dacă lângă ea,

poate, există o altă pereche mai valorică din punctul de
vedere al altui arbitru.

ăresc foarte mult în decizia unui arbitru.
ă calită ă ai capacitatea să transmi

ă-l ai decât nativ. Nici un antrenor din
lume nu te poate învă ă transmi

şurat anul acesta la Reghin, a adus titlul de campioni
tinerilor de la Mystic Club Dance Reşi

ştii”
acestui Campionat şi cei care au dus numele Reşi

şi
Dumitraşcu Adina - vicecampioni la Clas

şi un loc V la
aceeaşi categorie de vârst

şi Silviu Prunar, campioni na
şor şi Roxana Milcu,

campioni na
şi Anca Ştefania Petrica, categoria standard, clas

şi ore de munc şi disciplin

şi multe alte

aspecte. În primul rând este un sport de echip şi cu cât
echipa este mai mic şi arate tot
mai mult fa

şi anume: antrenorul
împreun şi trebuie men şi p

şi prin costuma

şi cu atât mai mult în
dans sportiv. Pentru rezultatele ob

şi preg şi de ore private,
ore suplimentare, în cazul sportivilor de performan

şi
o medie a programului de preg

şi quick step.
Toate acestea fiind duse la un nivel extrem, un nivel de
sport, dup

şi tot ce poate presupune calitatea unui atlet.
Cealalt

şi paso doble.
”Acest sport este un sport subiectiv, într-o oarecare

m şi arbitru dac

Şi fiind un sport subiectiv costuma-
Şi pe lân-

g

Elena Franţ

Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni
În perioada 24 - 26 noiembrie a avut loc la Văliug, jud.

Cara ă o sesiune de instruire cu factorii
interesa ălbăticia din Carpa

ă
ăre Carpa

ă cu partenerul Funda

ă ă activitatea în domeniul
ă

ătoare

ătoare din jude-

ătoare din
aria de derulare a proiectului. Tematica sesiunii de instruire
a fost “Managementul Resurselor Naturale” (Fond
Cinegetic, Faună Sălbatică ă)

ărit identificarea valorilor zonei din punct de vedere a
faunei precum

ă că: “Fauna sălbatică a fost ă pentru
societate indiferent de regiune. Pe lângă valoarea
economica clară pe care o are fondul cinegetic, dorim sa
eviden ă 2 valori esen ălbatice ce
nu pot fi în totalitate cuantificate dar sunt de importan ă
majoră pentru comunitate. Cele 2 valori sunt cea socială

ă. Daca valoarea socială generează beneficii
directe pentru societate, valoarea ecologică este aproape
invizibilă pentru dezvoltarea comunită ă este element
cheie îndeosebi pentru dezvoltarea comunită

ăsura de resursele naturale”.
Costurile pentru participarea la acest curs sunt

acoperite prin proiectul “Sălbăticia din Carpa ă

ălbăticia din Carpa ă

ă pentru stoparea degradării mediului
ăiesc în armonie cu

natura. Proiectul care a început în iulie 2013
ă pe parcursul a 3 ani, are ca obiectiv principal

crearea de condi

ă sălbatică, demonstrând
oportunită

ă ă. Proiectul este finan

ă de către WWF Programul Dunăre Carpa

ş-Severin înc

şi a factorilor/actorilor locali
care îşi desf şoar şi în zona
proiectului şi care are ca obiectiv creşterea capacit

şi Pescuit Sportiv din
Caraş-Severin şi Mehedin

ş-Severin şi Hunedoara, precum şi reprezentan
şi Vân

şi Planificare Strategic şi s-a
urm

şi prezentarea unui sistem de administrare
într-un mod durabil a fondului cinegetic.

Raluca Crîsta managerul proiectului derulat de WWF
afirm şi este o resurs

şi
cea ecologic

şi pentru a
construi un viitor în care oamenii tr

şi se
deruleaz

şi management, incluzând
implementarea legisla şi suport pentru
dezvoltare local şi regional

şi se derulea-
z

şi Funda

ţi în cadrul proiectului S ţi,
bog ţie pentru oameni implementat de WWF - Programul
Dun ţi România.

WWF România împreun ţia
Propark a conceput un pachet de instruire pentru
administratorii de arii protejate

ţii de
management a acestora pe termen lung.

La aceasta sesiune au participat reprezentanţi ai
Agenţiilor Judeţene de Vân

ţi, reprezentanţi ai Ocoalelor
Silvice, gestionari privaţi de fonduri de vân
ţele Cara ţi
ai Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic

ţiem înc ţiale ale faunei s
ţ

ţii, îns
ţilor rurale

care depind în mare m

ţi, bog ţie
pentru oameni” finanţat prin Programul de Cooperare
Elveţiano-Român.

„S ţi, bog ţie pentru oameni” este un
proiect implementat de WWF - Romania, organizaţie care
militeaz

ţii pentru conservarea Carpaţilor din sud-

vestul României ca zon
ţi de conservare

ţiei Europene
ţat prin

Programul de Cooperare Elveţiano-Român
ţi România, în

parteneriat cu WWF Elveţia, Asociaţia Ecotur Sibiu,
Asociaţia de Ecoturism din România ţia Propark.

Foto: Adrian Grancea


