
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

Reşiţa Caraş - SeverinReşiţa Caraş - Severin

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

ISSN 1454-1734ISSN 1454-1734Anul X Nr.X 2Anul X Nr.X 229 - 4 FebruarieIanuarie 201529 - 4 FebruarieIanuarie 2015 Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

...pag. 6-7

....pag. 3

....pag. 2

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 4

...pag. 5

Anunţuri,
publicitate

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Şedinţa Consiliului Local
Reşiţa 27 ianuarie 2015-

Siguranţă pe internet
pentru elevi

Loteria Bonurilor Fiscale

Noi norme privind
registrul de transparenţă

Acte normative
Monitorul oficial

Alegerile parlamentare
anticipate din Grecia

Modificarea legii 571/2003
privind Codul Fiscal

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând apartament în Re

Vând/schimb apartament 3
camere la cas

, se-
mi

Bloc acoperit cu .

şi

şi o camer

şie,
intabulat

ş în 4 ape
din

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.

şi

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi faian

şi gr

Şimand, Arad, 5755 mp,
7.50 €/mp. Tel. 0732-072150. (RR)

Vând la Cuptoare cas

şi

şi schimbate,
îmbun

şosea, compus

ţa,
amenajat deosebit, central

ţe. Preţ 28.000 € neg. sau
schimb cu apartament 2 camere sau
o camer ţ

ţ 60 €/lunar. Tel. 0728-568448.
Vând cas

ţigl ţad
ţie de beton. Tel.

0255-210511.
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

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, f ţiri, etaj 8,
29.000 €. Tel. 0724-477642. (RR)

-

ţ ţ
-

ţ

-

ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, 61 mp, buc

ţ

ţirile realizate în 2014,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând la G

ă pe gaz,
climă, balcon, logie, boxă, central,
etaj 2/2, ocupabil imediat. Tel. 0744-
596495.

ă. 2 camere de 3,5/5,5
m ă de 3,5/4 m, garaj,
dependin

ă în Govândari + diferen ă.
Tel. 0745-027024.

Închiriez garsonieră mobilată.
Pre

ă din cărămidă ro
ă, fântână betonată, 4

focuri gaz metan, acoperi
ă, fa ă la curte 50 metri,

garduri pe funda

ă ă
ă

ă ă ă

ă

Vând în Re

ără îmbunătă

Vând în Boc
ă nr. 7, casă compusă din 3 ca

mere decomandate, bucătărie, baie
cu gresie ă, holuri, pivni ă,
garaj în curte, apă din fântână pro
prie, gaz, curte ădină, suprafa ă
totală 644 mp, 20.000 € neg; teren
de 7130 mp, 2 €/mp neg. Tel. 0771-
218601, 0748-599721. (RR)

Vând la intrare în localitatea
Vinga, Arad, teren 5188 mp,
intravilan, 7.50 €/mp; teren intra
vilan în

ă cu 7
camere plus anexe, grădină, pomi
fructiferi, 75.000 €. Tel. 0255-
234927. (RR)

Vând în Re

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

ătă

ătaia casă în centru, la
ă din 3 camere, 2

bucătării, hol, anexe, grădină 1500
mp, 25.000 € neg. Tel. 0743-
438378. (RR)

Imobiliare

Închiriez garaj zona Universalul
Vechi, str.

Vând Vw Polo, înmatriculat,
fabrica

Ştefan cel Mare 24 ap. 1,
100 lei/lun

şi suspensie noi. Tel. 0768-556364,
0745-157348.

Vând în Reşi

şitori,
sem şi
altele; diverse biciclete aduse din
import . Tel. 0726-721708. (RR)

Vând în Reşi

şi
şi, an 1999, capacitate 2500,

au fost scoase numere roşii de 3 ori,
trebuie înscris, 1100 € neg sau
variante. Tel. 0726-671324. (RR)

Cump şa Dacia Papuc
din 2000-2002, acoperit

şi un met de erbicidat, toate în
stare de func

ş un Rover
414 pe benzin

şi geamuri
electrice, volan reglabil, acte la zi,
înscris pe persoan

şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)

Vând în Reşi

şa Român şi
grape din fier pentru trac

şi

şi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 airbaguri, clim

şi

ă. Tel. 0745-027024.

ă, con
sum mic, gri metal, accept orice test.
Tel. 0745-157348, 0768-556364.

Vând Audi A2, excep

ă, pentru
piese sau poate fi înscris, stare
foarte bună, 700 €; motor de 1.6
turbo-diesel pentru Audi sau Vw
plus cutie, 200 €; diferite piese
pentru Audi 80 1.6 diesel; diverse
utilaje agricole: pluguri la 1250 lei
neg, discuri la 2700 lei neg, pră

ănători, instala

ăr la Boc
ă, motor de

1.6 injec ă, ofer până la
800 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând un tractor U650, o remorcă
RM2, un disc de Piatra Neam

ă, 3 cauciucuri pe spate, 4
jante noi, pro ă nou. Tel.
0733-651502. (RR)

Vând în Caransebe
ă, motor 1.4, consum

5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 900 € neg; 4
cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

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)

Vând în Boc ă plug

ă; piese tractor U650; piese
pentru plug; ci l indru pentru
basculare remorcă; butuc plus osie
de remorcă; trupi ă pentru plug cu 3
brazde; coroană de betonieră 128
de din

ăgura 2 ro

ă de balotat
românească. Tel. 0723-128805. ( )

Vând în Re

ă,
distribu ă, cauciucuri
de iarnă, încălzire scaune, consum
foarte mic, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, stare foarte
bună, 1900 €. 0729-824413. (RR)

Vând în Re
ă, cu ro

ţie 2002, stare perfect -

ţional,
consum mic, înmatriculat, anvelope

ţa un Audi 80 din
1991, motor de 1.8 benzin

ţii de erbicidat

ţa Mercedes Clasa
E de 2300, 2500 € neg. Tel. 0756-
282768. (RR)

Vând în Re ţa BMW gri metali-
zat, 4 u

ţie, benzin

ţ, un
plug

ţionare, plus piese de
rezerv

ţap la remorc

ţa 4 cauciucuri de
var

ţiune
animal

ţ

ţi. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând la M ţi spate

pentru tractor 445. Tel. 0767-
130999. (RR)

Vând la Butin pres
rr

ţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, benzinar,
model sport, 3 u

ţie pe lanţ nou

ţa punte pentru
semiremorc ţi pe 16, 200 €.
Tel. 0749-190913. (RR)

Auto-Moto-Velo

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei; cauciucuri de
vară plus jante 195x70 R5PC, 600
lei. Tel. 0724-477642. (RR)

ă ă diferite mărimi

ă pentru diferite tipuri de
ma

ă, înscrisă în
România; motocros de teren, motor
49 cmc, în stare foarte bună, acte
Austria; Ford Escort, adusă recent.
Tel. 0726-839207. (RR)

Vând în Re
ă, ro

Vând în Re ţa cauciucuri de
iarn

ţie, 2000 lei
neg. Tel. 0761-428128. (RR)

ţa Dacia 1310,
stare foarte bun

ţa punte pentru
semiremorc ţi pe 16, 600 lei; 2
cauciucuri 12.4x28, 300 lei/buc. Tel.
0757-311013. (RR)

şi
şi var şi

modele, inclusiv C, 50-100 lei/buc;
jante tabl

şini, 50 lei/buc; jante aluminiu
pentru diferite tipuri de maşini, 500
lei/set. Tel. 0752-030888. (RR)

Vând la Herculane Dacia 1310
Break, an 2002, injec

şi

Vând la Oravi

(continuare )în pag. 7(continuare )în pag. 7 (continuare )în pag. 6

Vând bibelouri diferite figurine

Vând ieftin blan

Vând plit

-

.

şi
farfurioare dantelate. Tel. 0255-
221036 dup

şiniu nr. 46, pre

şi duble cu geamuri,
clan şi 3 geamuri
mari camere duble, f

şti. Tel.
0255-257476.

şu spre rig, castrat,
2400 lei; vi şu cu alb,
1600 lei. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în Reşi

şi

şa imprimant

şi

şi

şa baloturi de
lucern şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

Tel. 0740-770047. (RR)
şi triticale în

zona Bocşa. Tel. 0740-770047 (RR)
Vând la Butin 30 de purcei; 3

vi şu; 20
de oi b

şini de
sp

şi

şi

ă ora 18.
ă neagră nouă,

nr. 46, cu căciulă imita

ă 160 lei. Tel. 0721-
155683.

Vând 2 u
ăi)

ăcute la
comandă, lăcuite, fără tocuri, 200 lei
toate. Tel. 0721-155683.

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 la Anina cal de 2 ani, semi-
greu, culoare ro

ă, mărime medie la 1.70 m,
500 lei neg. Tel. 0355-803261,
0770-360376. (RR)

Vând în Re ă la 4 luni,
1300 lei; porc pentru tăiat, 7.50
lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând în Boc ă
Canon cu xerox, 200 lei. Tel. 0771-
218601, 0748-599721. (RR)

Vând în Re ă living
Romani ă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
col

ă bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; pre

ăstrău
electric cu diverse unghiuri, 350 lei
neg; frigidere aduse din Germania,
250-300 lei neg; televizoare mici,
120 lei neg; biciclete copii 8-10 ani,
150-200 lei. Tel. 0726-721708. (RR)

Vând la Boc
ă; baloturi de paie;

ăsări;
măcinătură pentru animale; ovăz;
porci de la 80 la 140 kg, 9 lei/kg; vier
marele alb cu landras 240-260 kg, 7
lei/kg neg; scroafă marele alb 130
kg fătată cu 4 purcei (cu landras) de
4 săptămâni, 1800 lei neg; scroafă
gestantă de o lună la 90 kg, 1300 lei
neg.

Cumpăr porumb

ăptămâni, alb cu ro
ătrâne, gestante, 350 lei pe

rechea neg. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând la Cuptoare 2 ma

ălat automate; circular cu 2
motoare la 220 V. Tel. 0255-234927.

Vând în Re
ă

Vând în Re
ărimea 38-39, pt bărba

ărimea 39, cu tocuri, 30 lei;
televizor alb negru Diamant 220 cu
diagonala 61 cm, stare perfectă de
func

ţie astrahan,
90 lei; palton vi ţ 40
lei; 2 fotolii scoic

ţe (balcoane, b

ţie electro-
magnetic

ţ 1.000 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând sob

ţel de 1 an ro

ţa rochie de
mireas

ţa viţic

ţa mobil
ţa, 7 corpuri, mas

ţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitar

ţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)

Vând în Re ţa moto-fer

ţei de 6 s

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

ţa o pereche de
ghete m ţi, 50
lei; pereche noi de pantofi femei
m

ţionare, 40 lei; aparat foto; 2
globuri pentru bec. Tel. 0725-
744644. (RR)

Diverse

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ţin evidenţă contabilă pentru

firme. Tel. 0757-029877.

ţar, gresie, zidar, sobe
de teracot

Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţ de la 50
€/persoan

ţ

ţii pe cupru si henco etc. Tel.
0728-813340.

Tract
ţa. Tel. 0741-631795.

Tân

ţa. Salariu minim. Tel. 0748-394282.
Angajez femeie pentru f

Bărbat din Timiş, caut de lucru la
o gospodărie cu animale, bun şi
pentru la câmp. Tel. 0736-826739.

ţei la
domiciliu, pentru nunţi

ţe cu flori
ceva unicat,

ţiuni pentru anivers ţi,
botezuri etc. Tel. 0740-520382.

Zbor peste Timi

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

-
ţ

Caut loc de munc

ociabile.

Transport s

-

-

-

ă, meseria

ă. Tel. 0727-516933. (RR)
Se caută femeie pentru îngrijire

la domiciliu. Tel. 0355-809807. (RR)

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
Înfiin ări firme. Rapid

ălat, calorifere,
instala

ări auto si transport utilaje
Re

ăr absolvent de liceu, loial
ă

care nu necesită calificare, în Re

ăcut
lango

Accept comenzi de tăie

Realizez flori cu ciocolată,
buchete, ghivece, co

ări, nun

ă. Rezervări pe
www.maxair.ro sau la telefon 0755-
084464.

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/oră. Infor
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Balon cu aer cald Timi

ări

Familie serioasa 54-56 ani, edu
cator-învă ător, îngrijim persoane în
vârstă la domiciliul lor. Oferim
seriozitate, căldură

ă serioasă, profesoară,
pregătesc teme cu copii, clasele 1-
8, duc ă. Ofer
seriozitate ătire întemeiată.
Tel. 0748-841669.

ş
priceput, faian

şi
montaj. Pre

şi eficient.
Tel. 0723-846071.

Instalator, montez centrale
termice, robinete, obiecte sanitare,
apometre, maşini sp

şi
şi

de încredere, caut loc de munc
şi

şi. Tel. 0745-205895.

şi botezuri.
Tel. 0730-065733.

şule
şampanii cu imagini şi

decora

şoara de 30 min,
25 € + TVA/persoan

şoarei şi zboruri char
ter din Timişoara în toat

şi rezerv

şoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezerv
şi informa

şi respect. Tel.
0748-841669.

Persoan

şi aduc de la şcoal
şi preg
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Prim ţa a fost sesizat

ţa.
Prin urmare, o echip ţa s-a

deplasat la faţa locului împreun

ţiei locale
condus ţa, Mihai Stepanescu, a efectuat
verific

ţie de calamitate.
Prim ţa va interveni în cursul zilei de 27

ianuarie 2015 pentru evacuarea materialului rezultat în urma alunec
ţ

În cadrul activit ţilor planificate în anul 2015, în s

ţa se implic ţei, a educ
ţi, cu ocazia

Zilei Internaţionale pentru Nonviolenţ

ţei în actul educţional. Vor participa copiii de la Centrul de
Zi „Maria” dar ţi ai
organizaţiei „Salvaţi copiii”, filiala Cara ţii partenere în
acţiune.

O alt ţiune, cuprins ţilor pe anul 2015, s-a
desf

-

ţiuni în cadrul c ţinut momente artistice,
au intonat Imnul Naţional al României, au recitat poezii, au prezentat
scenete

ţ
ţia zilei de 24 ianuarie, susţinut

ăria Municipiului Re ă cu privire la producerea
unei noi alunecări de teren la un imobil, proprietate privată, situat pe
strada Murelor nr. 7 din municipiul Re

ă din cadrul Primăriei Municipiului Re
ă cu un topometrist, un proiectant

ă evaluare a pagubelor.
Precizăm că o singură gospodărie a fost afectată dar nu s-au

produs pagube însemnate.
În cursul zilei de 26 ianuarie 2015, o echipă a administra

ă de Primarul Municipiului Re
ări în zonă pentru a stabili măsurile care se impun în această

situa
ăria Municipiului Re

ării
de teren ă a zonei.

ă ăptămâna 26-30
ianuarie, centrele de servicii sociale din cadrul Primăriei Municipiului
Re ă în promovarea nonviolen ării copiilor în
armonie, solidaritate ă

ă în ă.
Vineri, 30 ianuarie, de la ora 12:30, la Centrul de Zi Maria (str.

Cire

ă nr. 2

ă ac ă în calendarul activită
ă

ărora copiii au sus

ă, la Centrul de Servicii de
Asisten ă Socială pentru Persoane Vârstnice a avut loc o prezentare
despre semnifica ă de avocatul Cornel
Sătmărean, care a fost urmată de o masă festivă oferită beneficiarilor
centrului.

şi

şi
şi

şi un
geolog pentru o prim

şi

şi

şi pentru punerea în siguran

şi
şi respect prin organizarea de activit

şcoal

şului nr. 75 - Lend), va avea loc un atelier de lucru în care vor fi
prezentate pliante şi postere realizate de copii cu mesaje împotriva
folosirii violen

şi elevi de la Şcoala Gimnazial şi reprezentan
ş-Severin, institu

şurat în data de 23 ianuarie 2015, când beneficiarii centrelor
sociale au marcat Mica Unire Unirea Principatelor Române din 24
ianuarie 1859.

Astfel, la Centrul de Zi „ABC” şi la Centrul de Zi „Maria” au fost
organizate ac

şi chiar au dansat hora unirii. Totodat

Biroul de presă

Prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea, cu data de 27
ianuarie a.c., comisar- ă exercite, cu caracter temporar, func

ă, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, comisar-

şef de poli
şef al Inspectoratului de Poli ş.
Cu aceeaşi dat şef de poli

şef al Inspectoratului Jude
şef de poli şef al Inspectoratului Jude

ş-Severin.

ţie Mirescu Ion a fost împuternicit s ţia
de ţie al Judeţului Timi

ţie
Opriţa Romulus a fost numit în funcţia de inspector ţean de Poliţie Mehedinţi, iar
comisar- ţie Avram Viorel a fost numit în funcţia de inspector ţean de
Poliţie Cara

Institu

-

ţia Prefectului - Judeţul Cara
9

ţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul
Cara

-

-

-

ş-Severin
organizeaz

şedin

ş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având
urm

ă miercuri, 2 ianuarie a.c., la sediul
Palatului Administrativ, Sala de Protocol, Cabinet
Prefect, următoarele:

ătoarea tematică:
Informare privind activitatea Caselor de Ajutor

Reciproc ale Pensionarilor din judeţul Caraş-Severin în
anul 2014.

Informare privind activităţile desfăşurate de lucră
torii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor în rândul
persoanelor potenţial victimale în cursul anului 2014.

Diverse.
şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului

Caraş-Severin, cu începere de la ora 12,00, având
următoarea tematică:

Informare privind activitatea Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin
pe linia calificării profesionale a şomerilor şi contribuţia
avută de către Agenţie la reintegrarea pe piaţa muncii
în anul 2014.

Informare privind activitatea Comisiei de Dialog
Social a Judeţului Caraş-Severin în anul 2014.

Prezentarea Legii pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii.

Diverse:
- Propuneri privind participarea la şedinţele

Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin în
calitate de invitaţi a confederaţiilor patronale care nu
sunt reprezentative la nivel naţional, a sindicatelor şi a
instituţiilor din judeţul Caraş-Severin.

- Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei
Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
din data de 10.12.2014.

�

�

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Biroul de presă

Program filme cinematograf Dacia
s@pt@mâna 29.01 - 01.02.2015

Joi, 29 ianuarie:

Vineri, 30 ianuarie:

ătă, 31 ianuarie:

ă, 1 februarie:

Star Wars: Episode VII - The
ForceAwakens

18,00 si 20,00 Taken 3

14,00 Nunta

10,00 si 12,00 Pene albene 3D (dublat) / Yellowbird - 3D
14,00 Nunta

10,00 si 12,00 Pene albene 3D (dublat) / Yellowbird - 3D
14,00 Nunta

ă: Insurgent - 3D (20 martie), Furios si
iute 7 (3 aprilie), Avengers: Age of Ultron - 3D (1 mai), Mad Max: Fury
Road 3D (15 mai), Terminator Genisys (3 iulie), The Hunger Games:
Mockingjay - Part 2 (20 noiembrie) sau

- 3D (18 decembrie). Pre

ă separat (5 lei)
ămân la spectator pentru a putea fi folosi

r

g

a

g

r
a

ţa vor putea vedea, printre altele,
filmele: Jupiter Ascending 3D, The SpongeBob Movie: Sponge Out of
Water - 3D ( ublat), Kingsman: The Secret Service, Fifty Shades of
Grey, The Loft, The Boy Next Door

ţar

ţuri bilete:
Filme 2D - 10 lei
Filme 3D - 15 lei
Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în
sistem 3D.

şi de închiriat / The Wedding Ringer
16,00 Joc periculos / Joker
18,00 Exodus: Zei şi egi - 3D / Exodus: Gods and Kings - 3D
21,15 LunetistulAmerican /American Sniper

şi de închiriat / The Wedding Ringer
16,00 Joc periculos / Joker
18,00 Exodus: Zei si Regi - 3D / Exodus: Gods and Kings - 3D
21,15 Lunetistul merican /American Sniper

şi de închiriat / The Wedding Ringer
16,00 Joc periculos / Joker
18,00 Exodus: Zei şi egi - 3D / Exodus: Gods and Kings - 3D
21,15 Lunetistul merican /American Sniper

În luna februarie, cinefilii din Reşi

şi Focus.
În acest an, vor putea fi vizionare filme de mare succes, în acelaşi

timp cu lansarea lor în întrega

şi
r

Sâmb

Duminic

d

În premier -ă pentru bibliotecile din România, „Biblioteca Municipa
lă” din Re

ăpu
ă, vor avea loc o serie de manifestări dedicate

dramaturgului Ion Luca Caragiale, sub genericul „Comedii cu oameni
mari ăpu

ătorul:
ora 09:00 Scenete cu păpu

ă r. 2, Re ătitoare B
ărioara

ălănescu);
ora 11:00 - Scenete cu păpu ă r. 8

Re
ăpu

şi
şi şi”.
Totodat

şi oameni mici” scenarii adaptate pentru teatru de p şi.
Programul ac

şi şi prezentare de desene partener
Şcoala Gimnazial şi şi elevii
clasei a IV-a C, coordona şi prof. Camelia
B

şi partener Şcoala Gimnazial
şi

şi din cadrul Bibliotecii Municipale Reşi

ţa va inaugura joi, 29 ianuarie 2015, la Secţia pentru Copii
(Re ţa,Aleea Tineretului, nr. 5) „Clubul de teatru de p

-
ţiunilor este urm

- -
n ţa (elevii clasei preg

ţi de prof. Popescu M

- n
ţa (elevii din mai multe clase de gimnaziu).

Clubul de teatru de p ţa
va avea caracter permanent.

1.

2.

1.

15.

ărâri introduse pe ordinea de zi
în regim de urgen ă:

Proiect de hotărâre privind aprobarea execu

ărâre privind aprobarea modificării
Organigramei

ărâre privind modificarea
organigramei

ăpezire”.

ărâre privind acordarea scutirii de la
plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în
Re ă

ă „Sfântul Vicen
ărâre privind însu

ărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Re

ăgăra
ără plată domnului Voinov Milan.

ărâre privind aprobarea transfe
rului jucătorului Văcărescu Bogdan de la Institu

ă Clubul Sportiv Municipal
ă de liga VI - dinAustria.

ărâre privind completarea HCL
69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru
buna gospodărire a Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
completării ării Caietului de sarcini pentru
delegarea gestiunii activită

ărâre privind constituirea dreptului
de superficie cu titlu oneros în favoarea Ocolului Silvic
Re ă de 632 mp,
apar

ării acestuia.
Informarea Serviciului Public - Direc

ă instan ă ca prin sentin
ă dispună obligarea concedentului la

respectarea clauzelor contractuale inserate în
contractul de concesiune nr. 14261/17.11.2011,
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local
al Municipiului Re

privind utilizarea excedentu-
lui anual al Bugetului institutiilor publice si activitatilor fi-
nantate integral sau partial din venituri proprii

privind aprobarea acordării
de facilită

privind modificarea

ă a
Solicitărilor de Locu in ă, cu modificările ările
ulterioare

privind modificarea

ă/fără licita ă a imobilelor proprietatea
Municipiului Re ărarea de imobile de
către Municipiul Re

ărâre privind aprobarea modificării statutului
de func

ţiei
Bugetului local pentru trimestrul IV 2014.

Proiect de hot
ţii al Serviciului Public

„Direcţia Impozite

Proiect de hot
ţii ale Serviciului

Public-„Direcţia pentru Întreţinerea

Proiect de hot

ţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44 ţa, str. Ba ţ,
nr. 10, datorat bugetului local al Municipiului Re ţa pen-
tru perioada 01.01.2015-31.12.2015 de asociaţia Cari-
tativ ţiu de Paul” Re ţa-Graz.

Proiect de hot -
ţe aflate în proprieta-

tea Statului Român/Municipiul Re ţa, în administrarea
Consiliului local al municipiului Re ţa.

Proiect de hot
ţa a unui

loc de veci situat în parcela C, poz. 522-1982 din
Cimitirul nr.8, strada F ţa

-
ţia

Public ţa la TSV
UNKEN - echip

Proiect de hot

ţa.
Proiect de hot

ţilor de dezinsecţie,
dezinfecţie ţa.

Proiect de hot

ţa, asupra terenului în suprafaţ
ţinând domeniului privat al Municipiului Re ţa pe

care sunt edificate construcţiile C1,C2
ţa, Valea

Domanului nr. 28, precum -

ţia pentru
Administrarea Domeniului Public .

ţa privind cererea SC ECO BAU PARC SRL prin

care solicit ţei de judecat ţa ce o
va pronunţa s

ţa cu nr. 650/14.01.2015.

.

ţi la transportul urban pentru 40 sportivi (copii
ţi) din cadrul centrului de copii

ţa.

-
- ţ

.

ţei
comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune,
pentru vânzare, pentru închiriere prin licitaţie
public ţie public

ţa
ţa, constituirea comisiei de

soluţionare a contestaţiilor, precum
ţionare.

Hot
ţii al Aparatului de Specialitate al Consiliului

Local Re ţa.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

( )

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

2.

4.

6.

7.

8.

12.

13.

14.

Proiecte de hot
ţ

1.

7.

8.

9.

10.

şi a Statului de func
şi Taxe”.

şi a statului de func
şi Repararea

Patrimoniului Consiliului Local, serviciul de Iluminat
Public şi Desz

şi şi Reşi şov
şi

şi
şirea Regulamen

tului aplicabil schimbului de locuin
şi
şi

şi

şului, Reşi şi atribuirea în
proprietate, f

Proiect de hot

Şcolar Reşi

şi

şi modific

şi deratizare din municipiul Reşi

şi
şi

şi C3 - Cantonul
Silvic Valea Domanului situat în Reşi

şi aprobarea dezlipirii/dez
membr

şi Privat al Mun
Reşi

şi

şi adul şi juniori CSMS
Reşi

şi
completarea art.1 şi art. 2 din H.C.L. nr. 144/17.09.2012
privind constitu irea Comisiei Sociale de Analiz

şi complet

şi
completarea art. 1 alin. (1) şi art. 2 din HCL nr.
236/11.08.2014 privind aprobarea componen

şi şi pentru cump
şi

şi aprobarea
regulamentului de func

şi

ţii ale Serviciului
Public-„Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa” de sub
autoritatea Consiliului Local.

ţilor

ţionale, existente în
sold.

ţa, ţie
public ţ

ţa Român
ţa, str. P

ţiei existente, c

ţa ţia Public
ţa.

Informarea privind întâlnirea din data de
20.01.2015 cu liderii grupuriilor politice referitor la
problema Funicularului de calcar

Proiect de hot

Proiect de hot

.
Proiect de hot

ţa, ţie
public ţ

ţa, nr. top R200/3/52/f/5,
situat în Re ţa, str. Cerna FN, în vederea extinderii
construcţiei existente, c

.
Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 381 mp
teren, bd. Republicii colţ cu aleea Narcisei nr. 3-5, in
vederea concesion ţie public

ţie de
turism.

Proiect de hot
ţiilor nr. 7

ţilor
Consiliului Local al Municipiului Re ţa în consiliile de
administraţie ale unit ţilor de înv ţ

ţa
ţa.

Proiect de hot

ţa a unor spaţii din
imobilul „Casa

ţa gratuita 0ficiului Parohlal Moniom.
Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot

3. Proiect de hot
şi a statului de func

şi Privat al municipiului Reşi

şi major

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi şi concesionarea f

şi
şi

şcu Loredana
Ileana.

şi şi Institu
Şcolar” Reşi

şi cea a contractelor
referitoare la ridicarea maşinilor şi administrarea
parc

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi şi concesionarea f

şi
şi

şi trecerea in domeniul
privat al Municipiului Reşi

şi agen

şi
completarea pozi şi 16 din Anexa la H.C.L nr.
327/25.11.2014 privind desemnarea reprezentan

şi

şi şi la Clubul Şcolar
Municipal Reşi

şi
completarea art. 1 şi art. 2 din H.C.L nr.215/29.07.2014
privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Reşi

Şcoal şi darea în
folosm

ărâre privind modificarea
organigramei

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata dobânzilor, penalită ărilor de întârziere
pentru persoanele fizice care achită integral în perioada
01.02.2015-31.03.2015, debitele principale restante,
chirii, inclusiv amenzi contraven

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ără licita
ă a terenului în suprafa ă de 13 mp, identificat în

CF nr. 1750 Re ă, nr. top R207/29/1/1/f,
situat în Re ăcii nr. 2 sc. 2, în vederea extinderii
construc ătre d-na Vî

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui Protocol de Colaborare între Universitatea „Eftimie
Murgu” Re ă „Clubul Sportiv
Municipal

ărilor publice cu plată.

ărâre

ărâre privind functionarea pe sursa
E a Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii

ărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ără licita
ă a terenului în suprafa ă de 258 mp, identificat în

CF nr. 33728 Municipiu Re

ătre SC CLR-DENIS MONTAJ
SRL

ărâre privind revocarea Hotararii
Consiliului Local nr 172/26.06.2007, privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ării prin licita ă pentru
construirea unui sediu administrativ

ărâre privind modificarea

ă ă ământ preuniversitar
de stat din Municipiul Re

ărâre privind modificarea

ă nr. 1 din Moniom”

ărâre

ărâre

ărâre

5.

9.

11.

retras

(aprobat)

10.

16.

2.

3.

4.

5.

6.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a
din data de 27 ianuarie 2015

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin

Clubul de teatru de păpuşi

Noi şefi la Inspectoratele de Poliţie Judeţene



3

Mar
şi

şi poli şti pornind de
la o premis

şi infrac

şi pauperizare”.
La întâlnirea cu elevii a participat un

ofi
şi Prevenirea Criminalit , care
a dezb

şi cauze şi condi
şi consecin

şirii acestei infrac
şirea acestei

infrac şi s

şirea vreunei infrac

şi
despre felul în care aceasta i-a adus în
situa

ţi, 27 ianuarie, Colegiul Naţional
„Traian Lalescu” din Re ţa a fost gazda
unei discuţii între elevi ţi

ţiunile de
tâlh ţii a
fost „Tâlh

ţer din cadrul Compartimentului Analiza
ţii din IPJ C

ţii
favorizatoare precum ţe penale
ale s ţiuni. Printre
cauzele care duc la s

ţiuni a fost identificat
ţeles, în urma dezbaterii acestui

subiect, c
ţiuni.

Un punct de mare interes pentru elevi a
fost reprezentat de vizionarea unui film în
care tineri puţin mai mari decât ei au
povestit despre propria experienţ

ţia de a fi în spatele gratiilor.
La finalul activit ţii fiecare dintre cei 64

de copii de clasa a VIII-a participanţi a pri
mit câte un flyer (realizat la nivelul inspec
toratului), cu recomand

ţiunii de tâlh

ă interesantă: există o legătură
cauzală între sărăcie

ărie. De aceea, denumirea activită
ărie

ă
ătut cu elevii atât aspecte juridice ale

tâlhăriei, cât

ăvâr
ăvâr

ă ărăcia, dar
elevii au în

ă lipsurile financiare nu pot
justifica săvâr

ă

ă

ări pentru a evita să
devină victime ale infrac ărie.

S

-
-Joi, 22.01.2015, poli şti din cadrul

Inspectoratului de Poli ş-
Severin - Serviciul de Ordine Public şi
Compartimentul Analiza şi Prevenirea
Criminalit şi de la Postul de Poli

ştii au prezentat elevilor din clasele
a VII-a şi a VIII-a participan

şi aspecte referitoare la

prevenirea criminalit
şti şi elevi au fost

completate cu clipuri tematice, dar şi cu
prezentarea unui film din care elevii au
putut afla c şi navigarea pe
internet presupun pericole similare celor
din via

şi protejeze şi s şi securizeze conturile
de mail, conturile de pe re

şi c

ştii le-au oferit
tuturor elevilor prezen

şi un flyer
cuprinzând 10 reguli pentru o navigare
sigur şi pl

şi câteva recomand

ţi
ţie Judeţean Cara

ţii, dar ţie
Comunal

ţi
ţi la întâlnire as

pecte referitoare la navigarea în siguranţ

ţii informatice.
Discuţiile dintre poliţi

ţa virtual

ţa real

ţele sociale sau
chiar contul de acces la sistemul de
operare, dar ţi de
raportare a diferitelor tipuri de abuzuri pe
internet. De altfel, poliţi

ţi carduri cu informaţii
referitoare la Safernet, dar

ţ ţ
ţa intersemestrial

ţin timp.

ă

ă
ă Berzovia, au răspuns „Prezent!”

la o întâlnire cu elevi de la Liceul Tehnologic
Berzovia.

Poli

ă
pe internet, în vederea reducerii riscului de
victimizare, dar

ă

ă via ă

ă. Elevii au mai aflat cum pot
să- ă-

ă există modalită

ă ăcută pe internet.
În finalul întâlnirii au fost transmise

elevilor ări pentru o
vacan ă în siguran ă, având în vedere că
până la vacan ă mai este
foarte pu

-
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n sedinta de guvern de miercuri a fost aprobata ordo
nanta privind organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale. Textul
supus aprobarii a fost imbunatatit in urma dezbaterilor
publice, principalele noutati fiind: extinderea dreptului de
participare pentru persoanele de toate varstele (s-a renun
tat la pragul minim de varsta de 18 ani), nerestrictionarea la
un singur bon fiscal/extragere/persoana, Ordonanta mai
prevede ca incepand cu 1 martie, in cazul refuzului agentu
lui economic de a emite si inmana bon fiscal, cumparatorul
sa poata sa nu achite bunul dobandit sau serviciul prestat,
avand in vedere ca o tranzactie nefiscalizata nu reprezinta
altceva decat o incalcare a legii. Asadar, cumparatorul
poate pastra bunul fara sa il mai plateasca in cazul unui
refuz al agentului economic de a emite bon fiscal.

Prima extragere va avea loc pe data de 13 aprilie 2015
(a doua zi de Paste), fondul de premiere fiind de 1.000.000
lei. Valoarea premiilor individuale se stabileste prin
impartirea fondului de premiere la numarul de bonuri
fiscale revendicate in termen. In functie de numarul de
bonuri fiscale revendicate, valoarea premiilor unitare
poate ajunge si la 1.000.000 de lei.

Vezi mai jos o serie de intrebari si raspunsuri pe tema
loteriei fiscale:

NU COSTAnimic.

Trebuie doar sa cereti si sa pastrati bonurile fiscale. In
cazul in care detineti un bon fiscal castigator puteti sa
mergeti sa il revendicati.

Bonurile fiscale NU trebuie inregistrate pentru a putea
participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Bonurile fiscale NU trebuie depuse in nicio urna pentru
a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Bonurile fiscale NU trebuie trimise prin posta pentru a
putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Bonurile fiscale NU trebuie inregistrate la Loteria Ro
mana pentru a putea participa la Loteria Bonurilor Fiscale.

Da, nu conteaza modalitatea de plata.

Da, nu conteaza modalitatea de plata.

Nu, pot fi: doar achizitii de bunuri, doar achizitii de
servicii sau o combinatie de achizitii de bunuri si prestari de
servicii.

Da, intrucat si acestea sunt emise in conditiile OUG
28/1999.

Da.

Participa exclusiv bonurile fiscale.

Nu veti putea revendica premiul.

Nu veti putea revendica premiul.

Nu, nu este nevoie de stampilarea bonului fiscal.

Da, acest lucru nu este o problema.

Nu. La Loteria Bonurilor Fiscale participa exclusiv
bonurile fiscale din Romania.

Nu. Restaurantul trebuia sa va dea, dupa ce ati platit
valoarea din nota de plata, si bon fiscal.

Da.

Nu, deoarece pot fi castigatoare doar bonurile cu
valoare intre 44,00 lei si 44,99 lei.

Nu, pot fi castigatoare bonurile fiscale cu valoare intre
85,00 lei si 85,99 lei (inclusiv 85,85 lei).

Da, bonul fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ
conditia de data si de valoare.

Da, bonul fiscal trebuie sa indeplineasca cumulativ
conditia de valoare si de data.

Nu, deoarece participa doar bonurile fiscale cu valoare
cuprinsa intre 1,00 lei si 999,99 lei (adica cu valoare intre 1
si 999 daca neglijam subdiviziunile leului).

Nu, deoarece participa doar bonurile fiscale cu valoare
cuprinsa intre 1,00 lei si 999,99 lei (adica cu valoare intre 1
si 999 daca neglijam subdiviziunile leului).

Extragerile lunare vor fi exclusiv duminica. Extragerile
ocazionale vor putea fi si in alte zile.

Daca s-a anuntat o extragere ocazionala care acopera
inclusiv luna iulie atunci mai aveti sanse de castig. Daca nu
s-a anuntat nicio extragere ocazionala, atunci bonurile
fiscale din iulie nu vor participa la nicio alta Loterie a
Bonurilor Fiscale.

Extragerile lunare vor fi in prima duminica dupa data de
15 a lunii.

Extragerile ocazionale vor fi stabilite prin Ordin al minis
trului finantelor publice si publicate in Monitorul Oficial.
Foarte probabil ca aceste informatii vor aparea si in presa.

La orice unitateANAF din tara.

La orice unitateANAF din tara.

Revendicarea premiilor se face exclusiv la unitatile
ANAF din toata tara.

Nu. O singura persoana va putea revendica premiul
depunand originalul laANAF.

In 30 de zile calendaristice.

Nu, deoarece se depaseste termenul de 30 de zile.

Da.

Premiul se revendica de persoana care detine bonul
fiscal in momentul revendicarii, indiferent cine a platit
cumparaturile.

Da.

Daca l-ati revendicat in termen, veti primi intregul fond
de premiere.

Fondul de premii se va imparti egal intre cei 10.

Absolut sigur.

Valoarea premiului se va calcula dupa inchiderea
perioadei de revendicare.

Valoarea premiului NU depinde de valoarea bonului
fiscal.

Premiile sunt exclusiv in bani.

Fondul de premiere se reporteaza daca nicio persoana
nu revendica premiul.

Prima extragere va fi luni, 13 aprilie 2015 (in a doua zi
de Paste).

Pentru prima extragere se doreste alocarea unui fond
de 1.000.000 (un milion) lei.

Inca nu se poate preciza exact deoarece trebuie
asteptat ca reglementarile sa fie aprobate si publicate in
Monitorul Oficial. Se estimeaza ca vor participa bonurile
fiscale emise incepand cu prima parte a lunii februarie
(inca nu se poate stabili exact data) si pana pe 28 martie
2015 (inclusiv).

Extragerea este publica. Desi nu este obligartoriu,
estimam ca extragerea va prezenta interes pentru mass-
media care va putea informa ascultatorii / telespectatorii /
cititorii despre rezultatele extragerii.

Nu.

Participarea la Loteria Bonurilor fiscale implica
vreun cost?

Ce trebuie sa fac ca sa particip la Loterie?

Unde trebuie sa inregistrez bonurile fiscale pentru
a participa la Loterie?

Pentru a participa la Loterie trebuie depuse bonu
rile fiscale intr-o urna (cum se intampla la Bingo)?

Pentru a participa la Loterie trebuie trimise
bonurile fiscale prin posta?

Pentru a participa la Loterie trebuie sa merg la o
agentie Loto pentru inregistrare?

Daca am platit cu cardul, mai pot participa la
Loterie?

Daca am platit cu bonuri de masa, mai pot participa
la Loterie?

Pe bonul castigator trebuie sa fie atat achizitii de
bunuri cat si prestari de servicii?

Participa si bonurile fiscale eliberate de casele de
schimb valutar?

Am un bon fiscal emis de o firma care nu este
platitoare de TVA.Acest bon participa la Loterie?

Biletul de metrou participa la Loterie?

Am facut o cumparatura avand valoare castiga
toare si in ziua declarata castigatoare. Nu mai gasesc
bonul fiscal. Ce se intampla?

Am facut o cumparatura avand valoarea castiga
toare, in ziua declarata castigatoare. Nu mai gasesc
bonul fiscal, dar platind cu cardul se vede in extras. Ce

se intampla?

Cand fac cumparaturile, trebuie sa cer sa imi
stampileze bonul fiscal?

La benzinarie mi-a stampilat bonul fiscal desi nu
am cerut acest lucru. Mai este valabil bonul fiscal
pentru Loterie?

Pot castiga si cu bonurile fiscale din strainatate?

Am fost la restaurant si am primit o "Nota de plata".
Aceasta participa la Loterie?

Am platit la farmacie 1,15 lei diferenta pentru
medicamente compensate care costau 25 de lei. Acest
bon participa?

Am un bon fiscal de 45,00 de lei. Este bonul
castigator daca la extragere a iesit valoarea de 44?

Daca la extragere a iesit valoarea 85 atunci sunt
castigatoare doar bonurile fiscale cu valoare de 85,85
lei?

Daca am un bon fiscal emis in data extrasa, mai
conteaza valoarea?

Daca am un bon fiscal cu valoarea extrasa, mai
conteaza data?

Am cumparat un covrig cu 0,99 lei. Bonul fiscal
participa la Loterie?

Am cumparat un televizor cu 1200 lei. Bonul fiscal
participa la Loterie?

Extragerile vor fi intotdeauna duminca?

Dupa extragerea lunara din luna august (unde
participa bonurile din luna iulie) trebuie sa mai pastrez
bonurile fiscale necastigatoare?

De unde stim cand vor fi extragerile lunare?

De unde stim cand vor fi extragerile ocazionale?

Domiciliul meu este in Iasi, dar muncesc la Foc
sani. Unde trebuie sa depun bonul fiscal castigator?

Domiciliul meu este la Constanta, dar bonul a fost
emis la Oradea. Unde trebuie sa depun bonul fiscal
castigator?

Daca am un bon fiscal castigator, pot sa merg cu el

la primarie ca sa il revendic?

Eu si colega mea am cumparat produse pentru care
am primit un singur bon fiscal. Acest bon fiscal este
castigator. Putem solicita ca premiul sa fie platit
jumatate mie si jumatate colegei?

In cate zile de la extragere pot revendica premiul?

Daca ultima zi de revendicare este duminica, pot
revendica si in lunea urmatoare?

Cetatenii straini pot revendica premii?

Sotul meu a cumparat niste bunuri si a platit cu
cardul sau. El fiind plecat in strainatate, pot revendica
premiul in numele meu?

Un bunic i-a dat nepotului toate bonurile fiscale pe
care le-a detinut. Unul din aceste bonuri s-a dovedit
ulterior ca fiind castigator. Premiul poate sa fie
revendicat de nepot?

Daca sunt singurul din tara care are un bon fiscal
castigator, ce se va intampla?

Daca sunt 10 persoane din tara care au un bon
fiscal castigator, ce se va intampla?

Daca am un bon fiscal castigator este sigur ca voi
primi premiul in bani?

Daca am bon fiscal castigator care este valoarea
premiului?

Daca am castigat cu un bon fiscal de 62,50 lei care
va fi valoarea premiului?

Premiile vor fi in bani sau bunuri?

Ce se intampla daca nu este niciun castigator?

Cand va fi prima extragere a Loteriei Bonurilor
Fiscale?

Care este fondul de premiere pentru prima
extragere?

Ce bonuri fiscale vor participa?

Extragerea din 13 aprilie 2015 va fi televizata?

Trebuie sa anunt magazinul ca am castigat cu
bonul fiscal emis de ei?

-

-

-

-

H NSursa: ot ews.ro

Loteria Bonurilor Fiscale

Navigare mai sigur@ }i mai pl@cut@ pe internet
pentru elevii liceului tehnologic Berzovia

„Tâlh@rie }i pauperizare”
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Inspectoratul General pentru Situa Dup

Fondul Monetar Interna
Consiliul Na

Ministerul Finan
O misiune a Fondului Monetar Interna

ncepând cu data de 25 ianuarie, timp de

ţii de Urgenţ ţional ţiei "Nu tremur la cutremur"
ţii, George Maior, ţie, iar pre -

ţia Prezidenţial ţional propune parlamentarilor s
ţional al noului PNL se va reuni sâmb

ţelor Publice propune spre consultare public ţ
ţional se afl -

Î ţi

ă a lansat Campania Na ă de Informare ătire a Popula ă mai bine de opt ani
de mandat, directorul Serviciului Român de Informa

ă, fără alte detalii ă a
ătă, 31 ianuarie, pentru a discuta, potrivit Statutului, parcursul

politic al partidului în perioada ianuarie 2015 - ianuarie 2017 ă proiectul de Ordonan ă pentru organizarea
Loteriei bonurilor fiscale ă în România, în perioada 27 ianuarie 10 februarie, pentru a treia evaluare a acordului
preventiv aflat în derulare ă la Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE în Ucraina

şi Preg
şi-a dat demisia din func şedintele Klaus Iohannis i-a acceptat-o, a comunicat Adminis

tra ştepte un studiu privind impactul legii falimentului persoanelor fizice,
înainte de a începe dezbaterea acestui act normativ

şase luni, şase poli şti români particip

4

România şi Suedia vor semna o Declara

şi bune
practici între cele dou

ţie
Comun

ţia Comun

ţ

ă privind , informează
ministerul muncii. Declara ă are ca
scop crearea unui cadru pentru realizarea de
proiecte comune, schimb de experien ă

ă state.

politicile sociale
România se află pe cea de-a treia pozi

ă Polonia
ă, în ceea ce prive

ă de o firmă de
profil. România este printre pu ări europene care
nu are o .

ţie în
regiunea Europei Centrale

ţa de fuziuni
ţii, conform unei analize efectuat

ţinele ţ

şi de Est, dup şi
Republica Ceh şte pia şi
achizi

lege a falimentului personal

� Autoritatea de Supraveghere Financiar

şi completarea Ordinului ministrului administra
şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de
modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale
poli ştilor (M.O. nr. 827 din 12.11.2014)

şi completarea
Ordonan

şi
Persoanelor Vârstnice nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de mas

şi
Persoanelor Vârstnice nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii
sumei lunare indexate care se acord

ş

şi completarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunz şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
pl

şi func şi orientare
în carier

şi
Piscicultur

şi cu certificarea materialelor forestiere de
reproducere (M.O. nr. 855 din 24.11.2014)

Ministerul Ap

şcolariz şi studen

şi pentru candida

şcolar 2015-2016, din 10.11.2014 (M.O.
nr. 861bis din 26.11.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt
şi completarea anexei la

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvolt

şi a modelului de cerere pentru
acordarea ajutoarelor na

şi ovine/caprine şi a ajutoarelor
specifice pentru produc şi de carne de vit şi
produc şi de carne de ovine/caprine, din zonele
defavorizate, în anul 2014 (M.O. nr. 861 din 26.11.2014)

Ministerul Ap

şi Schimb

şi sta
şi p

ă - Norma nr.
23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (M.O. nr.
826 din 12.11.2014)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 163/2014 pentru
modificarea

ă a Guvernului nr. 66/2014 privind
aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi (M.O. nr. 837 din 17.11.2014)

Ordinul Agen ă nr.
3177/2014 privind formalită ă
pentru mărfurile transportate pe fluviul Dunărea (M.O. nr. 838
din 18.11.2014)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec

ă pentru semestrul II al
anului 2014 (M.O. nr. 845 din 20.11.2014)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec

ă sub formă de tichete de
cre ă pentru semestrul II al anului 2014 (M.O. nr. 845 din
20.11.2014)

Ordinul Ministerului Sănătă
ă medicală (M.O. nr. 848 din

20.11.2014)
Uniunea Na ă a Notarilor Publici - Hotărârea nr.

10/2014 pentru aprobarea Statutului Uniunii Na

ă a Notarilor Publici - Statutul Uniunii
Na

ător func

ătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011 (M.O. nr. 854 din 24.11.2014)

Ministerul Educa

ă în sistemul de învă ământ superior din România din
19.11.2014 (M.O. nr. 854 din 24.11.2014)

Ordinul Ministerului Educa

ării achizi ării de calculatoare,
pentru anul 2014 (M.O. nr. 854 din 24.11.2014)

Ministerul Educa
ă a studen

ăduri
ă nr. 930/2014 privind aprobarea Listei personalului

împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere
de reproducere

ărării Na

ă ă ământ militar, pe perioada

ării elevilor ă
ă ământ militar, pentru ocuparea func

ă a fi
chema

ă ământul
preuniversitar în anul

ării Rurale nr.
1825/2014 pentru modificarea

ării
rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de imple
mentare, a condi

ă

ătorii de lapte ă
ătorii de lapte

ărării Na

ărării Na

ărilor Climatice nr.
2051/2014 privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de
finan ă,
sisteme integrate de alimentare cu apă, sta

ădurilor nr. 1.450/2010 (M.O. nr. 866 din
27.11.2014)
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ţiei

ţi

ţei de urgenţ

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal
ţile vamale care se efectueaz

ţiei Sociale

ţiei Sociale

ţii nr. 1358/2014 privind
înfiinţarea reţelei de genetic

ţional
ţionale a

Notarilor Publici din România (M.O. nr. 853 din 24.11.2014)

Uniunea Naţional
ţionale a Notarilor Publici din România din 02.10.2014

(M.O. nr. 853 din 24.11.2014)
H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea

ţiilor contractuale

ţiei Naţionale - Metodologia-cadru privind
organizarea ţionarea centrelor de consiliere

ţ

ţiei Naţionale nr. 4940/2014
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimul ţion

ţiei Naţionale - Metodologia privind
mobilitatea academic ţilor din 19.11.2014 (M.O. nr.
855 din 24.11.2014)

Ordinul Departamentului pentru Ape, P

ţionale - Metodologia privind
efectuarea examenului medical pentru admiterea în
unit ţile/instituţiile de înv ţ

ţilor în unit ţile/instituţiile de
înv ţ ţiilor de soldat/gradat
profesionist, precum ţii care urmeaz

ţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate din
03.11.2014 (M.O. nr. 858 din 25.11.2014)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din înv ţ

-
ţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a

termenilor de referinţ
ţionale tranzitorii în sectorul

zootehnic la speciile bovine

ţionale - Metodologia întocmirii
aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile
Ministerului Ap ţionale, pe timp de pace din
20.11.2014 (M.O. nr. 863 din 27.11.2014)

Ordinul Ministerului Mediului

ţare a Programului vizând protecţia resurselor de ap
ţii de tratare,

canalizare ţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului

O.u.G nr. 72/2014 pentru modificarea

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

A intrat în vigoare , dupNoul al Cod al Muncii ă ce a fost
promulgat de pre

ă,
absen ără plată se scad din
vechime, iar salariul unui angajat temporar nu poate fi mai mic
decât al unuia permanent care face aceea ă.

şedintele Klaus Iohannis. Astfel, de acum
înainte, concediile medicale sunt considerate zile de munc

şi concediile f

şi munc

ţele nemotivate

Cardurile de sănătate au ajuns la peste
12 milioane de asigura

ă.
Astfel, din cele 13,2 milioane de carduri

trimise de CNAS spre distribuire, Po
ă a predat în mâna asigura

ă cantitate. Persoanele
care fie

ă
ă o

facă, în continuare, a

ănătate vor deveni obli
gatorii de la 1 februarie, dar în primele trei
luni va func ă
nimeni nu va rămâne fără asisten ă
medicală.

ţi, potrivit unui
comunicat al Companiei Po

ţilor
93% din aceast

ţile Po

-

ţiona
ţ

şta Român

şta
Român

şi-au schimbat domiciliul şi nu au
notificat acest lucru, fie nu s-au prezentat
la unit ştei Române pentru a-şi
ridica documentul de asigurat pot s

şa cum impun
regulile CNAS.

Cardurile de s

şi sistemul vechi, aşa c

| 9 Ianuarie - 4 Februarie 2015 |2 PRISMA

În contextul declaraţiilor publice
referitoare la tranzitul prin România
spre/dinspre Siria al unor persoane (foreign
fighters) implicate în conflictul din regiune,
precum

ţii cu instituţii
partenere în aceast

ţiei teroriste Statul
Islamic (SI), începând cu anul 2013, un
num

ţie din nordul

ţi combatante în
zona de conflict. Acest fenomen al
transferului de lupt

ţiile cu
responsabilit ţi în materie, inclusiv de cele
din România.

Pân ţara noastr
ţ

ţa premiselor pentru accelerarea
evoluţiei lui

ţi, de partea diferitor gru-
p -

ţeni sau rezidenţi ai unor state europene.

şi la coordonarea eforturilor
Serviciului Român de Informa

şi al
ascensiunii organiza

şi vestul
Europei şi Balcanii de Vest, au devenit
interesate s

şi

şi, implicit, creşterea riscurilor
asociate.

Potrivit ultimelor evalu

ă problematică, Serviciul
face următoarele precizări:

Pe fondul prelungirii crizei siriene

ăr crescut de persoane, din state
europene, cu predilec

ă tranziteze regiunea în vederea
transferului din Europa către Siria/Irak,
pentru a lua parte la activită

ători este monitorizat cu
prioritate la nivel european de institu

ă

ă în prezent, de ă s-a
confruntat cu un nivel scăzut al amenin ării
determinate de acest fenomen, constatăm
existen

ări, în zona de
conflict sunt implica

ări extremiste, peste 4000 de luptători, ce
tă

Guvernul a modificat, printr-o Ordonan ă aprobată în

ării de la plata contribu ări sociale de sănătate a
unor categorii de persoane, precum ării unor categorii
de venituri pentru care nu va fi datorată contribu ări
sociale de sănătate.

Ordonan ă pune de acord prevederile Codului fiscal
cu cele ale Legii nr. 95/2006. privind reforma în domeniul sănătă

ările ările ulterioare, precizând care sunt
categoriile de persoane

ări sociale de sănătate. În acest sens, în
Codul fiscal vor fi men ătoarele categorii de
persoane fizice exceptate de la plata contribu ări
sociale de sănătate, precum

ă la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la
vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studen

ă la începerea anului universitar, dar nu
mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor. Aceste categorii
datorează contribu ă
venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activită

ă ă.
tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul

de protec ă venituri
din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activită

ă ă, sau sunt
beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează
contribu

ărin ără venituri proprii, afla

ăror drepturi sunt stabilite prin Decretul-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; prin 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

ările ulterioare)
magistra ătura

ăror drepturi sunt
stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi
magistra ătura

ările ulterioare)

veteranii ăduvele veteranilor de război (persoane ale
căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum
ăduvelor de război, republicată, cu modificările ările

ulterioare)
persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr.

309/2002 privind recunoa

ările ările ulterioare
luptătorii răni

ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recuno ă
de eroii-martiri ătorii care au contribuit la victoria Revolu

ă de persoanele care

ările ările ulterioare)
Categoriile de persoane men

ări sociale de sănătate
dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile
băne

ă, cu modificările
ările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora

se datorează contribu

ănătate stabilite de Ministerul Sănătă ă la vindecarea
respectivei afec ă nu realizează venituri asupra cărora se
datorează contribu

ărcinate ăuzele, dacă nu realizează venituri
asupra cărora se datorează contribu ă nivelul acestora
este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ă. Trebuie
precizat că pentru persoanele care au obliga ă

ări sociale de sănătate, baza lunară de calcul a
contribu ă de un plafon minim, respectiv, de
valoarea salariului minim brut pe ă stabilit prin hotărâre de
Guvern. Dacă venitul lunar realizat este sub plafonul minim,
contribu ă asupra plafonului.

O altă modificare relevantă introdusă de Ordonan ă
de Guvern vizează extinderea scutirii persoanelor fizice cu
handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru
veniturile ob ă ă

ă. Până acum, persoanele fizice cu handicap grav sau
accentuat beneficiau doar de neimpozitarea veniturilor ob

ţ ţa
din 21 ianuarie, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul
except ţiei de asigur

ţia de asigur

ţa adoptat
ţii,

cu modific

ţiei de asigur
ţionate explicit urm

ţiei de asigur

ţie:
copiii pân

ţi, inclusiv
absolvenţii de liceu, pân

ţie dar numai pentru situaţia în care realizeaz
ţi

independente, agricole, silvicultur

ţie a copilului. În cazul în care ace
ţi

independente, agricole, silvicultur

ţie.
soţul, soţia ţii f ţi în întreţinerea

unei persoane asigurate;
persoanele persecutate politic de fostul regim comunist –

(persoanele ale c

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

ţii înl ţi din justiţie pentru considerente politice,
în timpul regimului comunist – (persoane ale c

ţilor care au fost înl ţi din justiţie pentru considerente
politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modific

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

ţi în revoluţia din Decembrie 1989 (persoanele
prev ţei faţ

ţiei
române din decembrie 1989, precum ţ

ţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore

ţionate la punctele 4,5,6,7,8 vor fi
exceptate de la plata contribuţiei de asigur

ţinute în baza
Legii nr. 448/2006 privind protecţia

ţia;
bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de

s ţii, pân
ţiuni, dac

ţia;
femeile îns

ţia sau dac
ţar

ţia pl ţii contribuţiei
de asigur

ţiei este condiţionat
ţar

ţia se calculeaz
ţa adoptat

ţinute din activit ţi independente, agricole, silvicultur

ţinute
din salarii sau pensii.

şedin

şi al clarific

şi complet
şi categoriile de venituri exceptate de la

plata contribu

şi categoriile de venituri pentru care
nu vor datora contribu

şi piscicultur

ştia realizeaz

şi piscicultur

şi p

şi celor deportate în str

şi complet şi
complet

şi v

şi unele drepturi ale invalizilor şi
v şi complet

şterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direc

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

şti acordate în baza acestor legi.
persoanele cu handicap, pentru veniturile ob

şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat şi
complet

şi l

şi piscicultur

1)

3)

4)

10)

11)

2)

5)

6)

7)

8)

9)

A fost modificată ă
Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal

şi completat
.
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ţiei a declarat
c ţiei la spaţiul Schengen ţaţi s

ţelor în curs de desf
ţ

ţie în Gaza, invocând lipsa de fonduri ţiile comerciale externe, înlocuindu-l cu alte valute, a spus
guvernatorul adjunct al B

ţi americani s ţiile centrelor de instruire pentru lupt ţie
siriene, a anunţat Pentagonu

În urma atacurilor de la Paris, Secretarul General al Ligii Arabe a cerut ameliorarea cooper Premierul Croa
Peste 1.000 de copii sunt for

Noul suveran alArabiei Saudite, Salman, a declarat c
ONU suspend

Iran nu mai folose
Pre Secretarul american al

Ap

ării cu UE pentru combaterea extremismului
ă Zagrebul va înainta la 1 iulie cererea de aderare a Croa ă se refugieze în adăposturi subterane din ora

ă violen ă ă va continua
politicile predecesorilor săi ă ce fratele său, Abdullah, a încetat din via ă ă ajutorul
pentru reconstruc

ăncii Centrale ă în India, a doua de când se află la CasaAlbă
ărării a dispus ca primul grup de aproximativ 100 de solda ă plece în Orientul Mijlociu pentru a stabili loca ătorii opozi

ş
Donetsk datorit şurare în estul Ucrainei, potrivit unui comunicat UNICEF

şi a chemat la unitate între musulmani. Salman a devenit rege dup
şte dolarul american în tranzac

şedintele american Barack Obama a efectuat o vizit

“Bulgaria nu şi-a asumat angajamente privind participarea
sa militar

şedintele Comisiei pentru ap
ă directă împotriva Statului Islamic” a declarat

pre ărare din cadrul Adunării
Na

ă să participe însă la nivel politic.

-

ţionale a Bulgariei, în cadrul întrevederii sale cu secretarul
general al NATO. , în calitate de stat membru al
Alianţei, este decis

Bulgaria

Pe 22 ianuarie, a anunBCE ţat programul s
ţiuni guvernamentale

ău „relaxarea
cantitativă” – cumpărarea de obliga

ă în septembrie 2016. Programul este menit
să dea un impuls economiilor din zona euro, însă unele voci îl
critică spunând că nu este instrumentul potrivit.

şi
de active din sectorul privat în valoare de 60 de miliarde de
euro lunar pân

Întâlnire între François Hollande, Merkel şi
Martin Schulz la Strasbourg în 30 ianuarie, la
restaurantul "Zum Ysehuet". În cursul aceste
cine "informale", programat

.

ă iniţial pe 11
ianuarie, se va discuta despre relaţiile franco-
germane şi viitorul Europei

Comandamentul american de Opera

ă

ţiuni
Speciale din Africa

ţeni ru

se preg
ţii ale anului, un

eveniment multinaţional care se întinde pe
teritoriul mai multor ţ

ţat c
ţiul Flintlock 2015, care începe în 16

februarie, în capitala N'Djamena, cu exerciţii
comune având loc, de asemenea, în Niger,
Nigeria, Camerun

ţiul va reuni aproximativ 1.300 de militari
din ţ

ţat c ţioneaz
ţiune noul s

ţelegere pentru
construirea unei conducte submarine cu o
capacitate de 63 de miliarde de metri cubi pentru
transportul de gaze naturale din Rusia spre Turcia.

ţi, la începutul
s ţiuni de spionaj.

Procurorul General al SUA, Eric Holder, a
declarat c

ţii economice din partea Rusiei, inclusiv
informaţii despre sancţiunile SUAîmpotriva ţ

ţi ai New York City
ca surse de informaţii.

Presupus ţie a început în 2012, dup

ăte

ări dinAfrica de Vest.
La sfâr ă va

găzdui exerci

ăptămâni, până la 9 martie.
Exerci
ările africane

ă inten ă să dea în
func ău gazoduct spre Turcia, denumit
"Turkish Stream", la finele lui 2016.

Gazprom ă Botas au semnat
luna trecută un Memorandum de în

ăptămânii, pentru presupuse ac

ă ace

ării,
ă recruteze reziden

ă conspira ă
expulzarea în 2010 a unui număr de spioni ru

şte pentru unul
dintre cele mai mari exerci

şitul anului trecut, Chad a anun

şi Tunisia, timp de mai multe
s

şi NATO.

a anun

şi compania turc

au fost acuza

ştia au conspirat pentru a aduna
informa

şi
au încercat s

şi din
Statele Unite aleAmericii.

Gazprom

Trei cet şi

Partidul de stânga Syriza a câ

ă forma
ă în prezent la guvernare, cu aproape 28 de procente - reprezentând 76 de

fotolii parlamentare. Participarea la vot a fost ridicată de aproape 64%, în
condi ăiesc în străinătate, iar votul este permis doar pe
teritoriul ării.

Partidul socialist Pasok, partener al coali ă la acest
scrutin, este marele perdant al alegerilor, situându-se pe ultimul loc din cele care
au reu ă intre în Parlament cu 4.7 procente

ă de 40 de ani al Syriza, a fost desemnat
premier, după ce a depus jurământul în fa ării, Carolos
Papoulias. Tsipras a căzut de acord cu partidul Grecii Independen

ă formeze guvernul.

ştigat alegerile parlamentare anticipate din
Grecia. Syriza a ob şi 149 de mandate din cele 300 în
Parlament. Pe locul doi se claseaz

şit s şi 13 mandate.
Alexis Tsipras, liderul în vârst

şedintelui

ţinut peste 36 de procente
ţiunea de dreapta Noua Democraţie,

aflat
-

ţiile în care mulţi greci tr
ţ

ţiei guvernamentale pân

ţa pre ţ
ţi, care va

avea 13 locuri în Parlament, s

Anul 2015 va primi o secundă în plus

Planete

Planete pitice

A fost general acceptat, de zeci de ani, c

şi este mai aproape de P

şi
temperaturi de aproape 500 grade Celsius.

Suprafa
şi Chris Jones, de la Departamentul

Analiza Misiunilor Spa şi Concepte
de la NASA au pornit de la alt

şi am r

şi Jones
consider

şte de la explorarea atmosferei lui Venus în loc de a
explora suprafa

şi gravitate numai uşor mai sc

şi
protec

şi în cazul în care ar fi în
Canada", spune Arney. Pe Marte, astronau

şi la aproximativ 0,67 milisievert pe zi, de 40 de ori
mai mult ca pe P şi ar trebui, probabil, s şi îngroa
pe habitatele la câ

şte energia solar

şi cu 240 la sut

şi, în cele din
urm

ş plutitor deasupra norilor.
Caracteristica definitorie a acestor misiuni este

vehiculul care va face explorarea atmosferic

şi vehiculul de
urcare pe care astronau

şi acas

ă Marte este
următorul loc logic pentru explorare cu echipaj uman.
Marte, cu siguran ă, pare să ofere cea mai apropiată
versiune a mediului Pământului fa ă de orice alt loc din
sistemul solar ământ decât orice
planetă, cu excep

ă: la suprafa

ă lucreze
oameni. Dale Arney

ă
ă abordare: dacă am ignora

suprafa ămâne în nori (la propriu). Poate oamenii
ar putea opera în atmosfera superioară a lui Venus într-un
dirijabil alimentat cu energie solară. Arney

ă că are mai mult sens să mergem la Venus
înainte de a trimite oameni pe Marte.

Pentru a pune misiunea NASA High Altitude Venus
Operational Concept (HAVOC) în context, aceasta
porne

ă o pre
siune de o atmosferă ăzută
decât Pământul. Marte, în compara ă
presiune atmosferică mai pu ă de Pământ

iar gravita ă de cea normală planetei
noastre. Temperatura la 50 km deasupra Venus este în jur
de 75 grade Celsius, cu doar 17 grade mai ridicată decât
cea mai mare temperatura înregistrată pe Pământ.

Ce e mai important, în special în raport cu Marte, este
cantitatea de energie solară disponibilă pe Venus

ă de radia

ământ, ă-
ă pentru a minimi

za expunerea. În ceea ce prive ă, apro
pierea de soare oferă lui Venus cu 40 la sută mai mult decât
pe Pământ ă mai mult decât pe Marte. Toate
aceste numere puse împreună, subliniază Jones, arată că
atmosfera superioară a lui Venus este "probabil mediul cel
mai asemănător Pământului, aflat în spa

ă Ve
nus este semnificativ mai aproape de Pământ decât Marte.

HAVOC cuprinde o serie de misiuni, care vor începe
prin trimiterea unui robot în atmosfera de pe Venus pentru
măsurători ini ă fază ar fi urmată de o misiune
cu echipaj pe orbita lui Venus pe o durată de 30 zile, iar
apoi o misiune care include un sejur atmosferic de 30 de

zile. Misiunile ulterioare ar avea un echipaj de două
persoane care vor petrece un an în atmosferă

ă, ar fi o prezen ă permanentă a omului acolo într-un
ora

ă: un dirijabil
alimentat cu energie solară umplut cu heliu. Versiunea
robotică ar fi 31 de metri lungime, în timp ce versiunea cu
echipaj ar fi de aproape 130 de metri lungime, sau de două
ori de mărimea unui Boeing 747. Partea de sus a
dirijabilului ar fi acoperită cu mai mult de 1.000 de metri
pătra

ă.

ţ
ţ

ţia lui Venus. Dar explorarea lui Venus a
fost întotdeauna o provocare enorm ţa planetei
condiţiile sunt extreme, cu 92 de atmosfere presiune

ţa lui Venus nu poate fi un loc în care s

ţiale al Direcţiei Analiz

ţa

ţa.
La 50 km deasupra suprafeţei sale, Venus ofer -

ţie, are la suprafaţ
ţin de o sutime faţ

ţia doar o treime faţ

ţia pe care Venus o are faţ ţii. Cantitatea de
radiaţii la care un astronaut poate fi expus în atmosfera lui
Venus ar fi "aproximativ la fel ca

ţii neecranaţi ar
fi expu

-
ţiva metri sub suprafaţ -

-

ţiul apropiat".
Este de asemenea important de remarcat faptul c -

ţiale. Aceast

ţ

ţi de panouri solare, cu un habitat mic
ţii l-ar folosi pentru a reveni pe

orbita lui Venus,

Studiu NASA propune dirijabile, oraşe plutitoare deasupra norilor lui Venus
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A fost lansată o nouă versiune a registrului de
transparen ă al UE, care este rezultatul unui efort
comun întreprins de Comisia Europeană

ă „a doua genera

ă în aprilie 2014.
Noul sistem introduce schimbări în ceea ce prive

ă ă informa

ărite în prezent.Acesta extinde, de asemenea,
obliga

ă

ă simplificată privind alertele

ă a presupuselor informa ătoare. Sunt
introduse, de asemenea, noi stimulente pentru a spori
valoarea adăugată a înregistrării, cum ar fi obliga

ă tuturor celor care doresc să aibă o
întrevedere cu comisarii, cu membrii cabinetelor sau cu
directorii generali sau oricărei organiza
ă î

ătă ă ă un proces de
înregistrare mai simplu, în care se oferă îndrumare în
fiecare etapă a înregistrării.

ţ

ţie” a
registrului pune în aplicare dispoziţiile acordului
interinstituţional revizuit încheiat între Parlamentul
European

ţi de lobby, solicit ţii
suplimentare cu privire la participarea în comitetele,
forumurile, intergrupurile sau alte structuri similare ale
UE, precum

ţia de a declara costurile estimate legate de
activitatea de lobby pentru a include toate entit ţile
înregistrate.

În plus, o procedur
ţiile permite un control mai strict

ţii în

ţia de
înregistrare impus

ţii care dore

ţe ţa public

şi de
Parlamentul European. Aceast

şi Comisia European
şte

modul în care sunt declarate resursele umane
implicate în activit

şi cu privire la dosarele legislative care
sunt urm

şi
reclama şi tratarea mai
eficient şel

şte
s şi exprime punctul de vedere în cadrul audierilor
organizate de Parlamentul European.

Un nou site internet mai uşor de utilizat
îmbun şte interfa şi asigur

IP/15/3740 Comisia Europeană - 27.01.2015,

Folosirea democratic@ a tehnologiei
Drepturile omului şi supravegherea digital

şi pot c şurin
şi interesele noastre strategice”, a spus Marietje

Schaake (ALDE, Olanda), care redacteaz

şi subcomisia pentru drepturile omului pe 21 ianuarie.
Tehnologia este benefic ştere,

îns

şc şi opozi

şte
mai mult şi proteja cet

şedinta
subcomisiei pentru drepturile omului, şi Bernd Lange, preşedintele
comisiei pentru comer

ă: poate asigura UE
folosirea democratică a tehnologiei?

„Tehnologiile de supraveghere sunt din ce în ce mai numeroase
în lume ădea cu u ă pe mâini răuvoitoare, afectând
drepturile omului

ă un raport despre
impactul supravegherii digitale asupra drepturilor omului în ările
ter

ă pentru educa ă, cunoa
ă UE trebuie să recunoască pericolele le adresa drepturilor

omului în absen

ăvaraArabă sau scandalul NSA”, a adăugat dumneaei.
Prima parte a audierii s-a concentrat pe problema controlării

exportului de tehnologie europeană în ările ter
ărilor de protest

ările ter
ă dore

ă securitate. Statele au obliga ă

ă este inerent un abuz al vie
ăugat dumnealui.
Audierea a fost prezidată de Elena Valenciano, pre

ţ

ţ
ţe. Tema a fost subiectul unei audieri la comisia pentru comerţ

internaţional
ţie, pres

ţa unor politici inteligente, a spus raportoarea.
„În trecut am primit lecţii valoroase, precum felul în care

tehnologiile de supraveghere au afectat interesele oamenilor în
Prim

ţ ţe, unde ar putea fi
folosite împotriva mi ţiei. A doua parte s-a
concentrat asupra impactului tehnologiei asupra drepturilor omului
în ţ ţe.

În urma atacurilor de la Charlie Hebdo, opinia public
ţia de a- ţenii,

dar se pierde capacitatea de a monitoriza procedurile, a explicat
Frank La Rue, fost raportor ONU. Cu toate acestea,
„supravegherea în mas ţii private”, a
ad

ţ internaţional.
PE - 22.01.2015, REF. : 20150120STO11203

Demnitari din întreaga lume s-au deplasat la
Auschwitz marţi, 27 ianuarie, pentru o ceremonie
care a avut loc în cadrul Zilei Internaţionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Mai mult de 100 de supravieţuitori ai lag
-

ţi la marcare a 70 de ani de la eliberarea lag -

ţi politici, au fost uci

ţat
-

-
ţuitorii

ărului
de exterminare Auschwitz-Birkenau au fost pre
zen ă
rului de către armata sovietică, 27 ianuarie 1945.

Peste 6 milioane de evrei, precum

ăzboiului al doilea mondial, de multe ori în lagăre
de muncă for ă.

Amintirile legate de Auschwitz-Birkenau, Plas
sow, Mauthausen, Melk, Ebense

şi etnici
romi, homosexuali, persoane cu handicap şi
opozan şi de nazişti în timpul
r

şi Buchenwald,
pentru a numi doar câteva, au marcat pentru tot
deauna supravie şi pe cei care i-au eliberat.

Noi norme privind
registrul de transparen]@

Banca Naţional ţiei (BNS)ă a Elve î
ţiunile dup

ţiile în care
menţinerea acestui prag ar fi costat
instituţia 100 miliarde de franci elveţieni
(76 miliarde de lire sterline), a afirmat Fritz
Zurbruegg, membru al Board-ului BNS.

Recent, Banca Naţional ţiei a
abandonat pragul minim de 1,20 franci
pentru un euro, stabilit în urm

ţul a provocat o apreciere de 30% a
francului elveţian în raport cu moneda
euro ţ

şi
p

şi cu 25% fa

ăstrează deschise toate op ă
eliminarea pragului minim de 1,20 franci
pentru un euro, în condi

ă a Elve

ă cu trei ani.
Anun

ă de dolar.

Alegerile parlamentare anticipate din Grecia



Vând la Boc

ţi, m

ţ

ţa un magneto
fon Tesla în stare bun

ţionare, ofer 80-100 lei. Tel.
0754-812188. (RR)

Vând în Timi
ţa; scroafe;

preţ neg. Tel. 0726-000754. (RR)
Vând la Sânnicolau Mare 4

perechi purcei de 4 luni, obţinuţi prin
îns ţ

ţa schiuri, cl
ţe, pl

ţ

ţata
Româneasc

ţa, dulap
cu 2 u

ţi
de lemn pentru c ţ

ţi tot din lemn. Tel. 0720-
001496. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare o viţea de
6 luni, 1700 lei neg; cal de culoare
ro

ţa 20 de gâ

ţa materiale de
construcţii, fier beton de 16, corniere
cu latura de 7 cm, ţevi, sârm

ţimea 1 m

ţ peste 700
de baloturi dreptunghiulare de
lucern

ţ

ţa o juninc

â o pereche de pantofi
m

şa frigider de
prezentare pentru magazine, 650
lei; scurt

şin

şi
400 lei; televizor, 60 lei; lad

şi

ş purcei rasa
vietnamez

şi

şi 4 ani, cu acte, pus c

şie, are
paşaport, 1000 €. Tel. 0720-521447.

Se ofer şi
şi în stare foarte bun

şie, 2900 lei neg. Tel. 0731-
069307. (RR)

Vând în Opati şte, 50
lei/buc. Tel. 0724-612829. (RR)

Vând iap

şi grosimea
sârmei 3 mm, bar

şi din fier pentru o barac

şi 6 luni, 300 kg, 2500 lei neg. Tel.
0767-943102, 0730-529336. (RR)

Vând generator, 1000 lei. Tel.
0731-284485, 0255-210193. (RR)

ă de piele bărba ărimea
60-62, 250 lei; scaun de copii până
la 7 ani, pentru ma ă, 150 lei;
cântar balan ă, 150 lei. Tel. 0255-
525371. (RR)

Vând la Măureni sobe cu 300
ă frigo

rifică, 500 lei. Tel. 0724-477642 ( )
Cumpăr în Re

ă de
func

ă cu mangali

ămân ări artificiale, 630 lei pe
rechea neg. Tel. 0728-078433. (RR)

Vând în Re ăpari,
be ăci de zăpadă, 50-150 lei
perechea. Tel. 0752-030888. (RR)

Vând la Târnova o pereche de
cai 3 ăru ă,
hamuri, 12.500 lei neg. Tel. 0764-
422290. (RR)

Vând la Borlova un taur pentru
montă, vârsta 3 ani, rasa Băl

ă, culoare ro

ă gratuit, în Re
ă. Tel.

0751-193203. (RR)

ăru ă, plug de lemn
cu ro

ă, 4700 lei neg. Tel.
0721-286988. (RR)

Vând la Oravi

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

ă din fier de 16; 2
u ă; bară din
alamă cu diametrul 10 cm. Tel.
0726-839207. (RR)

Vând în Lugoj fân la claie, 200-
300 lei. Tel. 0727-364839. (RR)

Vând în Ictar-Budin

ă, anul 2 de coasă, balotat cu
a ă, 15 lei/balot neg; porumb boabe,
15-18 tone, 0.65 lei/kg. Tel. 0762-
508627. (RR)

Vând în Bănia taur de 2 ani,
3000 lei neg. Tel. 0785-957662 (RR)

Vând la Sichevi ă la 1
an

ărimea 39. Tel. 0737-575779.

-
. rr

-

-

Vând în Eftimie Murgu 20-30 ro

V nd

Vând în Re ţa aparat nou de
m

ţ ţi de 6-8-10 s

ţi cu furaje bio în
condiţii ecologice, 10 lei/kg; scroafe
vietnameze la prima f

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, diferite modele, stare foarte
bun

ţea, 300 lei; central

ţin folosit

ţate, mas
ţa de lemn cu hamuri de

cai f

Vând în Boc

ţigl

ţime; hidrofor de 2 atmosfere;
moar ţi; c

ţuic

ţa purcei, 500 lei
perechea. Tel. 0734-356854. (RR)

şi

şin

şti
audio. Tel. 0737-575779. (RR)

Vând la Berzovia purcei vietna
mezi în

şi

şi tiraj
for

şi
GPL Electrolux şi Ariston pentru ap

ş maşin

şa Român

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

l

şi mandrin

şi

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
fier de călcat, 30 lei; difuzoare
pentru televizoare color, 30 lei;
televizor mic pentru ma ă defect,
se poate repara, 20 lei; piese pentru
televizoare color; chitară pentru
copii, cu baterii, 30 lei; Kosmodisk,
30 lei; benzi de magnetofon; că

ărca ăptămâni,
de la 150 lei; porci vietnamezi pentru
sacrificare, crescu

ătare, 850
lei/buc. Tel. 0751-045964. (RR)

Vând în Re
ăldură,

omologate, cu tiraj natural

ă, aproape noi; drujbă semi-
profesională pe benzină Stihl, lamă
de 40, din Germania, sigilată în
cutie, 400 lei; drujbă profesională pe
benzină Husqvarna 236, lamă de
38, 1.9 CP, din Suedia, sigilată, 250
€; drujbă profesională pe benzină
Dolmar-Sachs, lamă de 40, 1.9 CP,
din Germania; instante pe gaz

ă
caldă, aproape noi, modele noi, de
la 300 lei; telefon mobil Nokia Asha
501 dual sim, 3 inch, sigilat, liber în
orice re ă termică
electrică 10 W, stare foarte bună,
pu ă, 1200 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând la Jena iapă, 4000 lei neg.
Tel. 0734-497124. (RR)

Vând mobilă sculptată de peste
100 de ani, formată din 4 scaune
tapi ă, 2 paturi, dulap cu
oglinzi; căru

ăcute la comandă din piele de
bivol. Tel. 0733-651502. (RR)

Vând în Caransebe ă
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei; rochie de mireasă cumpă
rată recent, 1000 lei. Tel. 0741-
330588. (RR)

Vând la Grădinari vacă de 6 ani,
2500 lei; vacă de 18 luni, 2000 lei.
Tel. 0743-508299. (RR)

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 la Herculane robot
tâmplărie compus din circular, abric,
polizor ă, 850 lei; cazan
pentru ă de 60 l, 2000 lei neg.
Tel. 0761-428128. (RR)

Vând în Re

-

k

-

-

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

4,00
3,98
3,96
3,94
3,92
3,90
3,88
3,86
3,84
3,82
3,80

lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

Vând ieftin hota cu 2 trepte de
tura ă, 55 lei; săniu ă
foarte u ă, 45 lei. Tel. 0771-
533291.

Vând congelator 6 sertare, stare
foarte bună. Tel. 0726-237843.

Cumpăr ă veche, stare bună,
marca Leu sau Mondial. Ofer 0,5
lei/buc. Tel. 0741-074668.

Vând în Re
ăsu ă,

60 lei; scaune tapi
ătărie cu

spătare, 60 lei/buc. Tel. 0747-
832171, 0355-421514.

ălcat Mure

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ă
ă montate cu

ă

ă dormitor,
2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u

ă, oglindă, 450 lei; combină
muzicală, 350 lei; crati ă de fontă 30
l, 150 lei; 3 damigene de sticlă de 50
l, 200 lei. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Re

ă de 1 an

ărimi ăpari, be
ă stare, de la 100 la 150 lei.

Tel. 0766-665291. (RR)
Vând la Sacu 2 porci, 8 lei/kg

neg. Tel. 0723-553641. (RR)

ţie, stare bun ţ

ţigl

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

ţate de sufragerie,
50 lei/buc; 2 scaune de buc

ţ 5000 lei. Tel. 0741-
307791.

â fier de c tv
alb-negru Diamant 249 cu diago
nala de 61 cm. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

Vând tv color Vestel cu diago
nala de 51 cm, cu telecomand Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

Osaka, casete audio 2 difuzoare
marca Grundig. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând un aparat foto Smena 8M,
un aparat foto digital Ranger, un
radio pe baterii Mamaia 4, un radio
cu ceas Kosmodisk, o surs

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

Vând tv color Philips cu diago
nala de 51 cm, cu telecomand Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând urgent un monitor Sam
sung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741-633
690, 0737-575779, 0770-515588.

Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 37-
38 + o cască de protecţie şi genun
chiere; încărcătoare celulare Nokia;
lămpi de radio; un aparat de măsu
rat glicemia, cu teste de rezervă. Tel.
0725-744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

Vând 1500 baloturi de fân
dreptunghiulari, 20-22 kg/buc,
neplouaţi, loc. Deline ţ 6
lei/buc. Tel. 0763-549616.

Vând 120 capre albe de blan
ţapi Zanen.

Preţ 350 lei/buc neg. Tel. 0763-
549616.

Vând pluguri, discuri 20, 24, 28
taleri, pr

ţuri negociabile. Tel. 0726-
721708.

Vând în Re ţa mobil

ţ

ţa fân. Tel. 0720-
525379. (RR)

Vând la Câlnic o juninc

ţa schiuri diferite
m ţe, în
perfect

şoar

şi

şi, murani, în
Caraşova. Pre

ş şi

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

şti. Pre

şi
carpatin

şitori şi alte utilaje agricole.
Pre

şi
şi,

noptier

şi

şi 8 luni pentru sacrificare, 2500 lei
neg. Tel. 0755-078696. (RR)

Vând în Reşi
şi modele, cl

Vând 2 cai frumo

V nd
-

-

-

-

-

-
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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 ianuarie 2015
ianuarie 2015

1 ianuarie 2015 162,6784
ianuarie 2015
ianuarie 2015
ianuarie 2015
ianuarie 2015
ianuarie 2015

9 159,1885
20 161,2499
2
22 160,3149
23 166,1815
26 164,4222
27 162,8549
28 162,254929 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 2829 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

29 Dec. 2014 28- Ianuarie 201529 Dec. 2014 28- Ianuarie 2015

| 9 Ianuarie - 4 Februarie 2015 |2 PRISMA| 9 Ianuarie - 4 Februarie 2015 |2 PRISMA

S.C. COMAT CARAŞ-SEVERIN S.A.
REŞI

şedintele Consiliului de Administra Ş-
SEVERIN SA, inginer ZAMFIRESCU MIHAI, în baza legii 151/22
octombrie 2014, în urma şedin

Ş-SEVERIN SA, cu sediul social în Reşi
ş-Severin, înregistrat ş-Severin sub nr.

j11/17/1991, având CUI RO 1060620, pentru data de 20 februarie 2015,
ora 11, respectiv 21 februarie 2015, ora 10 (pentru cazul în care nu se
întruneşte cvorumul necesar), la sediul societ

şi aprobarea pie

şi aprobarea sistemului alternativ de tranzac

şi aprobarea SIBEX SIBIU ca sistem alternativ de
tranzac

şi aprobarea variantei de retragere de la
tranzac

şi aprobarea persoanei care s

şedin

şi de
a prezenta proiectele de hot şi propuse a fi
incluse pe ordinea de zi.

Ac şi pot exercita aceste drepturi numai în scris trimise prin
serviciile de curierat/mijloace electronice.

Fiecare ac

şi procurate la sediul societ

şi
vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin coresponden

şi prin alte persoane decât
ac

şedintele Consiliului de Administra

ŢA, MONIOM 113,
TEL/FAX: 0255-231317
CUI. RO 1060620
ORC: J11/17/1991

Pre ţie al SC COMAT CARA

ţei din 18 decembrie 2014

ţionarilor SC COMAT
CARA ţa, str. Moniom nr. 113,
jud. Cara

ţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţ

ţie referitor la cadrul
juridic aplicabil societ ţii noastre pentru tranzacţionarea pe o piaţ

ţion
ţionare (ATS).

I. a) Prezentarea pieţei reglementate;

I. b) Prezentarea sistemului alternativ de tranzacţionare:

II. Prezentarea ţei reglementate gestionate de BVB:

III. Prezentarea ţionare
(ATS)

IV;Prezentare
ţionare;

IV. Prezentarea
ţionare pentru cazul în care cele anterioare sunt respinse. :

VI.Aprobarea datei de înregistrare 9 martie 2015

VII. Desemnarea

ţei din 20.02.2015;

Acţionarii reprezentând individual sau împreun ţin 5% din
capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României de a introduce puncte pe ordinea de zi

ţionarii î

ţionar are dreptul s ţii întreb

ţ
ţii, începând cu

data convoc
ţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea general

ţ

ţionarilor se poate face
ţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baz

ţii pân

ţie
Ing. Zamfirescu Mihai

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Ac

ă la ORC Cara

ă
ă 31 Ianuarie 2015,

cu următoarea ordine de zi:

I. Raport prezentat de Consiliul de administra
ă ă

reglementată, respectiv tranzac ării pe un sistem alternativ de
tranzac

ă se ocupe de
punerea în aplicare a Hotărârii AGEA ce urmează a fi luată în urma

ă cel pu

ărâre pentru punctele incluse

ă adreseze societă ări privind
punctele de pe ordinea de zi până la data de 18.02.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,
buletinele de vot prin coresponden ă, procuri speciale, proiectele de
hotărâri pot fi consultate ă

ării.
Ac ă, î

ă
până la data de 18.02.2015 (cu 48 de ore înainte).

Reprezentarea ac
ă de procuri speciale care

se vor depune în original la sediul societă ă la 18.02.2015.

Pre

Auto-Moto-Velo
Vând în G

ţa o cositoare
lateral

Cump

ătaia Opel Meriva an
2004, înmatriculat recent, clima-
tronic, geamuri electrice, cauciucuri
de iarnă, 3300 € neg. Tel. 0721-
084088. (RR)

Vând la Sichevi
ă, după tractor, 1400 lei.

Cumpăr cositoare Carpatina
defectă. Tel. 0767-943102, 0730-
529336. (RR)

Vând remorcă pentru dublă
osie, 2800 lei. Tel. 0731-284485,
0255-210193. (RR)

Vând în Timi
ăzdare pentru

cai. Tel. 0768-228976. (RR)
ăr ma

ă.
Tel. 0726-237843.

ş despoitoare de
porumb; plug cu 2 br

ş in i avar iate,
defecte sau neînmatriculate pentru
piese sau fier vechi. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

Vând Dacia Nova a.f. 1999,
culoare vişinie, stare foarte bun

Vindem cauciucuri noi şi
reşapate pentru maşini, 4x4, off-
road, motociclete, la preţuri cu cca.
25% mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
C o m e n z i ş i i n f o r m a ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

Vând în Re ţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, culoare alb original
ţinut în garaj, perfect

ţionare, 1600 €. Tel. 0737-
274332.

ţionare. Tel.
0746-614262. (RR)

Vând în Timi

Vând în Târgovi
-

şi

ş tractor Fiat
românesc, 3200 €. Tel. 0756-
325445. (RR)

Vând la Herculane Dacia 1310
Break, an 2002, 500 €. Tel. 0761-
428128. (RR)

ştea de Timiş
pres

ă,
ă stare de

func

Caut la Bănia Dacia 1310, în
stare bună de func

ă de făcut baloturi dreptun
ghiulari, 5000 lei. Tel. 0356-412153,
0760-908392. (RR)



România - Ungaria - Serbia: pentru a VII-a oar@
împreun@ la ENREG ENERGIA REGENERABIL^ 2015!

Cel mai mare târg pe energie regenerabilă ă energetică în
construc ări din vestul ării, ENREG ENERGIA
REGENERABILA® va reveni pentru a VII-a oară, între 4-6 martie 2015,
la Expo Arad. Pentru a veni în sprijinul investitorilor în acest domeniu
noua schemă feed-in tariff (FIT) urmează a fi aprobată în România.
Aceasta a fost mult discutată de la sfâr ă
cu mare interes de către dezvoltatori ă.

Astfel, ENREG va fi marcat de o serie de întâlniri, workshop-uri

ă
fotovoltaică, biogaz, cogenerare, hidroenergie, energie din lemn,
eficien ă energetică în clădiri, energie din de

ă

ă PV Platform Romania, punctul de întâlnire pentru
exper

ăzdui cea de-a III-a edi

ă pentru edi

ş
ş

ş

ş
ş

ş

ş
ş

i eficienţ
ţii i renov ţ

ţitului anului 2012 i anticipat
ţi investitori în energie solar

i
conferinţe importante care vor dezbate aspecte practice, tehnice i
legislative cu privire la tematici din sfera regenerabilelor: energie solar

ţ ţeuri, iluminat cu LED,
consultanţ i altele.

În paralel cu ENREG ENERGIA REGENERABILA® se va organiza
pentru a treia oar

ţi din domeniul fotovoltaic în România, la Expo Arad. Acesta va
g ţie a conferinţei PV Conference - Viitorul pieţei
PV în România.

De asemenea, REECO planific ţia din 2015 organizarea
unor standuri comune din Ungaria, Serbia i Germania, precum ţi
standul comun LED i Professional Business Lounge-ul pentru
parteneri.

Pentru mai multe informaţii despre ENREG ENERGIA REGENE-
RABILA®, puteţi vizita website-ul târgului www.enreg-expo.com

Solu]ie de modernizare a Serviciului
Public de Ocupare

În prezent Agenţia Naţional ţei de Munc

ţiunea: Prepaid! -
Soluţie de reformare

ţiei de
ţiunea: Prepaid! - Soluţie de reformare

ţiei de ţine îndeplinirea angajamentelor din PNR
2011-2013 prin activit ţi complementare celor pe care le desf

ţie în care amintim: investiţii în
modernizarea SPO, mutarea centrului de greutate al serviciilor cât mai
aproape de domiciliul clienţilor, acţiunea în retele de actori sociali
relevanţi pentru stimularea ocup

ţilor în schimbarea atitudinii
ţiunii pe piaţa muncii.

Pentru îmbun ţirea calit ţii serviciilor Serviciul Public de
Ocupare, prin proiect se va realiza

ţiei de

ţii judeţene ţint

ţional se urm ţii SPO precum
ţirea serviciilor furnizate de acesta persoanelor în c

ă pentru Ocuparea For ă, în
calitate de beneficiar,

ă proiectul strategic “Ac

ă a indemniza

ă a
indemniza

ă ă ă
Serviciul Public de Ocupare, direc

ării, asistarea metodică atât a
personalului SPO cât

ătă ă

ă de 80 de persoane.
În acest context, prin implementarea acestui instrument de plată la

nivel na ăre ărirea capacită
ătă ăutarea

unui loc de muncă.

şi SC Soft Business Union SRL, în calitate de
partener implementeaz

şi modernizare a serviciilor SPO prin
implementarea unui sistem modern de plat şomaj”.

Proiectul “Ac şi modernizare
a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plat

şomaj” sus
şoar

şi a clien şi nivelului
de deprinderi necesare ac

şi implementa un instrument
financiar pentru plata indemniza şomaj - cardul Prepaid, având
drept scop eficientizarea muncii în cadrul Serviciului Public de
Ocupare, furnizând astfel un nou serviciu self-service pentru cele 43 de
agen şi implicarea unui grup

şte înt şi
îmbun

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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:

I a nua r i e

RE

ANINA:
BOC

103

ŞI

ŞA

ŢA:

:

ŢA:

Ţ

ţioner-asamblor articole din textile: 30; expeditor
internaţional: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 34;
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri,

ţie (studii superioare): 1;

ţinere ţii: 5; l
ţinere ţii universale: 3; vânz

ţioner îmbr

confec

asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;

electrician de între

confec

şosele, poduri, baraje:
15; operator la maşini-unelte semiautomate şi automate: 1; organizator
produc şef depozit: 1; stivuitorist: 1;

şi repara ş mecanic
de între şi repara

şofer autocamion/maşin

ăcătu
ător: 2;

ăcare volane în piele: 1; încărcător-
descărcător: 1; lucrător comercial: 3; ă de
mare tonaj: 1; vânzător: 2;

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.01.2015

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.

Matrimoniale
Domn 44 ani, 1,60/60, elegant,

curat, nefum

B

ător, antialcool, doresc
să cunosc o doamnă până în 45 de
ani, fără copii, din Re

ă 58 ani, doresc să
cunosc un domn până în 65 de ani,
pentru căsătorie, la el acasă. Rog
seriozitate. Tel. 0767-186319.

Bărbat drăgu
ătatea, prezen ă plăcută,

înăl ă în 50 de
ani, fără complica ă locuiască la
mine. Tel. 0728-333317.

Caut bărbat sexy, bisexual activ,
începător maxim 45 ani, preferabil
căsătorit din Re ărbat 40
ani. Tel. 0723-710230.

ărbat 44 ani doresc prietenie/
căsătorie cu o doamnă. Tel. 0720-
372179.

Tânăr 38 ani doresc rela
ă maxim 45 ani.

Tel. 0766-363971.

şi

şi

ţa sau
împrejurimi. Tel. 0732-717558.

Doamn

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

ţa, eu b

ţie de
prietenie cu doamn

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

PRISMA 4 Februarie| 29 Ianuarie - 2015 |

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

Se caută de închiriat garsonieră
în Re

ă situată
în Muncitoresc, pe str. Mără

Vând teren de 35.000 mp, la
ă

Brebu, 3 €/mp neg. Tel. 0724-
005604. (RR)

Vând în Rafnic casă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, 12.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând în Oravi
ădinarilor 2, lângă autogară, casă

3 camere, bucătărie, baie, anexe,
curte, 825 mp, 35.000 €. Tel. 0753-
016160. (RR)

Vând la Deze ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)

ă, termo
pane, podele, faian ă, u ă metalică,
balcon închis, etaj 2/4, parcare,
16.900 €. Tel. 0740-520382.

Vând teren Calea Caransebe
ă construibilă,

lini ă, verdea ă, pe proprietate se
află ădure, utilită ă,
6 km din centrul Re

ă de 11.500 mp, se vinde
tot sau se dezmembrează în parcele
de aprox. 2300 mp. Pre

şi

şi
şti 3, cu

apartament 2 camere. Tel. 0724-
005604. (RR)

şoseaua Caransebeş - Reşi

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

şi fântân

şti cas

ş

şului, acces uşor, zon
ştit

şi p
şi

ţa, zona Govândari, maxim
400 lei. Tel. 0771-621816. (RR)

ţa o cas

ţa, dup

ţ

ţa, pe str.
Gr

Proprietar vând apartament 2
camere, conf. 3, central

ţ

ţ
ţi în perspectiv

ţei. Terenul are
o suprafaţ

ţul este de 2
€/mp. Tel. 0744-212101.

Schimb în Re

-

-

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

n

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

ţate plus gresie,
mobilat

ţie de autobuz
din direcţia Re ţa, pe partea
stâng

ţa, M.
Eminescu r. 13A, înscris

Vând cas -

ţiu
comercial de 60 mp, 650 lei/lun

Vând în Re ţa cas

ţ

ă, în
spatele Facultă

Vând la Rusova Veche, Cara
ă la strada principală

compusă din 3 camere, baie
ătărie faian

ă, dotată cu tot ce trebuie,
electrocasnice, 2 coridoare în formă
de L închise de 5 m pe 1.80 m,
alimentarea cu apă pe bază de
hidrofor, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, are lemne
până în toamna viitoare, ocupabilă
imediat, 13.000 € neg. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând teren la Crivaia, 3500 mp,
străbătut de pârâu, împădurit, acces
auto, 3.5 €/mp neg; teren la
Cuptoare, la prima sta

ă, 1500 mp, 2 €/mp neg; teren
la Caransebe

ă, curent, linie telefonică, zona
Ardealului, pe I.L. Caragiale, 2.9
€/mp neg. Tel. 0756-282768. (RR)

Vând casă în Oravi
ă în cartea

funciară, clădire istorică, zona
montană a ora

ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, loc de baie, bucătărie de
vară, anexe, fântână în curte, apă la
stradă, grădină 1250 mp, mobilată
cu ce este necesar, aproape de
gară, renovată în totalitate, se poate
ocupa imediat după întocmirea
actelor, 16.500 € neg. Tel. 0737-
565825, 0752-670944. (RR)

ă la Secă
ădină, 640 mp, 12.000 €

neg. Tel. 0726-140733. (RR)
Închiriez la Boc

ă.
Tel. 0255-525371. (RR)

ă 3 camere,
bucătărie, baie, renovată interior

ă, podele
laminate, geamuri termopan, curte

ădină 300 mp, 50.000 €. Tel.
0742-250763, 0770-750742. (RR)

ă situată în Valea
Deni compusă din 4 camere, apă
curentă, apă de izvor, grădină 6000
mp, 150 pomi fructiferi, termopane,
pusă la punct, cu apartament 3 ca-
mere, confort 1. Tel. 0724-005604.

ş-
Severin, cas

şi
buc

şi

ş, între 3600 mp,
posibil 7000 mp, drept, dotat cu gaz,
ap

şului, 8000 € neg. Tel.
0767-507923. (RR)

Vând în Gherteniş cas

şeni, în cen
tru, curte, gr

şa spa

şi
şi

exterior, gresie, faian

şi gr

Schimb cas

Imobiliare
Vând la Anina apartament 3

camere, 70 mp, superdotat, cu
magazie de lemne, 9000 € neg. Tel.
0749-025125. (RR)

ăliug,
suprafa ă de 2000 mp, se află în sat,
apă curentă, curent, apă curgă
toare. Se de membrează în parcele
de aprox. 670 mp. Pre

ă Boc ă
tă ătărie, baie,
coridor, debara, terasă, gresie,
faian ă, podele laminate, termo
pane, centrală termică, anexe,
grădină, curte. Tel. 0749-319691.

ă la Muncitoresc, str.
Castanilor nr. 42, 2 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

ă 2 camere,
centrală termică, ferestre termopan,
u ă metalică. Pre

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

ătă

ă,
climă, gresie, faian ă, podele
laminate, u

Vând teren intravilan V
ţ

-

ţ negociabil.
Tel. 0744-212101.

Vând cas -
ţiri, 3 camere, buc

ţ -

Vând cas

ţile. Preţ
10.999 € neg. Tel. 0743-832446.

Vând garsonier

ţ 10.500 € neg. Tel.
0741-528025.

Vând în Re ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, 61 mp, buc

ţ

ţirile realizate în 2014,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514.

Vând apartament 2 camere, bd.
Muncii, et. 4, dotat cu central

ţ

z

şa cu îmbun

ş

şi

şi schimbate,
îmbun

şi noi, mobilat sau
nemobilat. Tel. 0746-789810.

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, o cas

ţa, Al. Buzia
ţ 3.000 €.

Tel. 0763-549616.
Vând cas

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

Vând cas

ţigl
ţad

ţa, str. Oţelului
nr. 14, 3 camere, buc

ţ ţile Preţ
27.000 €. Tel. 0728-981708.

ţ 8.000 € neg. Tel. 0771-442031.

şi

Vând chioşc din termopan în
Reşi ş, 20 mp, clim

şi sta

ş

şi 2 gr

şi

ă, 42.000 €. Tel. 0765-
637290. (RR)

ă,
grup sanitar, alarmă. Pre

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

ă intabulată din
cărămidă, fântână betonată, 4 focuri
gaz metan, acoperi ă în 4 ape,
fa ă la curte 50 m cu trotuar în
trepte. Tel. 0255-210511.

Vând casă în Doman, str.
Slanina nr. 203, compusă din 2
camere, bucătărie ădini sau
schimb cu apartament, 21.000 €
neg. Tel. 0720-916901.

Vând casă în Re
ătărie, cămară,

baie, pivni ă, toate utilită

Vând casă în Dognecea, 3
camere, cablu tv, telefon, centru.
Pre

.
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În fiecare an pe data de 2 Februarie Agen
ă importan

ă a Zonelor Umede”, prin ac ă
ării ării opiniei publice cu

privire la valoarea zonelor umede, a beneficiilor

ă ă
ă data adoptării Conven

ă interna ă, în
anul 1971 la Ramsar.

Obiectivul declarat al Conven
ăsărilor acvatice,

acestea fiind considerate importante resurse de valoare
economică, naturală, ă ă, a căror
pierdere ar fi ireparabilă.

Alegerea acestor zone, conform Conven
ă pe rolul interna

ăsările acvatice în toate
anotimpurile.

Desemnarea unei zone umede ca sit Ramsar este o
recunoa ării adecvate a
acelei zone pe plan mondial.

În fiecare an, celebrarea acestui eveniment se

realizează în contextul unei devize stabilite de către
Secretariatul Ramsar, care punctează o caracteristică
importantă a zonelor umede în raport cu activită

ătura ă nouă!”
România a aderat la Conven ă din anul

1991, Ziua Mondială a Zonelor Umede fiind sărbătorită
însă peste tot în lume începând cu anul 1997. Implicarea
României în protec ă de
asemenea ă la această dată, a 12
zone umede de importan ă interna ă: Rezerva

ării”; Insula Mică a Brăilei; Parcul
Natural Lunca Mure ăvi

ăre; Lacul Iezer Călăra

ăr
ă interna ă

(COP11 Ramsar) ce s-a desfă

ă de de 2159
hectare zone umede în interiorul Parcului Natural Por

ă Ostrov - Moldova
Veche, Zona Umedă Calinovă ă Divici -
Pojejena, adăpostesc o diversitate de specii de păsări

ă deosebită la nivel na

ă atragem aten

ăturându-se unui grup important la nivel mondial
ă deviză.

Agen
ă tinerii din jude ă, sub egida Secretariatului

Ramsar, în perioada 02.02.2015-02.03.2015, se
organizează un concurs de fotografii digitale efectuate într-
o loca ă participe tineri
cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani. Provocarea fotografică
este de a eviden

ă viitorul nostru. Fiecare participant
va încarca o singură fotograf ie pe si te-u l :
http://www.worldwetlandsday.org/documents/10184/1340
7/Poster_phot_eng.pdf/178b907d-ca11-415d-bce2-
eac95db73446 . Câ ătorul concursului va beneficia de o
călătorie gratuită, în func ă
umedă importantă din lume finan ă de organiza

ţia pentru
Protecţia Mediului Cara ţa
evenimentului înscris în calendarul ecologic - ”Ziua
Mondial ţiuni ţi
destinate sensibiliz

ţii acestora la impactul activit ţilor umane.
Ziua de 2 Februarie reprezint ţiei
asupra zonelor umede de importanţ ţional

ţiei este acela de a
conserva zonele umede, ca habitat al p

ţific

ţiei, se
bazeaz ţional din punct de vedere
ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând
seama de importanţa lor pentru p

ţei

ţile
antropice. Astfel, în anul 2015 marcarea evenimentului se
va face sub egida devizei: ”Zonele umede pentru viitorul
nostru -Al ţi-v

ţia Ramsar înc

ţia zonelor umede se reflect

ţ ţional ţia
Biosferei “Delta Dun

ţa;
Lacul Techirghiol; Parcul Natural Porţile de Fier; Parcul
Natural Comana; Tinovul Poiana Stampei; Lacul Bistreţ;
Confluenţa Olt - Dun

ţei P ţilor Contractante la Convenţia
asupra zonelor umede de importanţ ţional

ţul Cara ţ
ţile

de Fier - Sit Ramsar din 2011. Aceste zone umede,

respectiv Balta Nera, Zona Umed
ţ, Zona Umed

ţ ţional,
european si nu numai. Cu ocazia evenimentului din 2
Februarie 2015, dorim s ţia publicului

ţ asupra modului în care pot lua
parte activ la celebrarea evenimentului ecologic,
al

ţia pentru Protecţia Mediului Cara
ţ c

ţie din zonele umede din judeţ. Pot s

ţia una dintre mai multele moduri în care
zonele umede asigur

ţie de preferinţe, într-o zon
ţat ţia Star

Alliance Biosphere Connections.

ş-Severin marcheaz

şi activit
şi conştientiz

şi
serviciilor furnizate de aceste ecosisteme, dar şi asupra
vulnerabilit

ştiin şi recreativ

ştere a importan şi a gestion

şi prin desemnarea pân

şului; Complexul piscicol Dumbr

şi şi Balta
Suhaia. Ultimele patru situri Ramsar au fost declarate in
cadrul Conferin

şurat la Bucureşti în
perioada 6 - 13 iulie 2012.

Jude ş-Severin are o suprafa

şi
habitate naturale de importan

şi în
special a tinerilor din jude

şi
asumându-şi aceast

ş-Severin
informeaz

ştig

2 februarie 2015 - Ziua Mondială a Zonelor Umede

În 27 ianuarie a avut loc la Reşiţa o întâlnire de lucru a
organizaţiilor nonguvernamentale care activează în zona
Banatului Montan, întâlnire ce a fost organizată la inţiativa
asociaţiei WWF - Programul Dunăre Carpaţi România.

Asociaţia WWF derulează în Carpaţii din sud-vestul
României proiectul Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru
oameni şi are ca obiectiv principal crearea de condiţii
pentru conservarea Carpaţilor din sud-vestul României ca
zonă sălbatică, demonstrând oportunităţi de conservare şi
management dar şi suport pentru dezvoltare locală şi
regională.

Obiectivul întâlnirii a fost acela de a pune bazele unei
colaborări în cadrul sectorului civil care să susţină conser
varea cadrului natural şi dezvoltarea durabilă a comunită
ţilor în zona Banatului Montan, introducerea conceptului
de sălbăticie şi a conectivităţii zonelor sălbatice.

Întâlnirea s-a desfăşurat sub forma unui dialog informal
la finalul căruia cei prezenţi au recunoscut necesitatea
colaborării şi a reunirii resurselor şi eforturilor, cu atât mai
mult în condiţiile în care în zona nostră se iau decizii care
ne afectează direct activitatea, dar pentru care nu suntem
consultaţi de către factorii de decizie. S-a conturat astfel
nevoia pregătirii persoanelor din organizaţii cu privire la
instrumentele pe care le avem la dispoziţie în aceste
condiţii. Având în vedere faptul că una din principalele
probleme identificate de cei prezenţi este exploatarea
resurselor forestiere din zona Banatului, aceştia au fost de
acord să participe la o întâlnire faţă-în-faţă cu
reprezentanţii RNP, tocmai pentru a se comunica şi
înţelege ambele puncte de vedere. În acelaşi timp, este
nevoie de intervenţii pentru schimbarea legislaţiei care
permite acţiuni care afectează negativ zonele sălbatice
precum exploatarea masivă a resurselor pe teritoriul
parcurilor naţionale.

Chiar daca cele 16 organizaţii prezente activează în
domenii diferite, preocuparea pentru natură a acestora
este evidentă. Profilului diferit al asociaţiilor prezente este
un avantaj considerabil deoarece acest lucru va permie pe
viitor o abordare pentru mai multe domenii de inters:
legislaţie, activităţi de watch-dog, educaţie şi
conştientizare, fotografie, turism sustenabil care să ducă
către îndeplinirea obiectivului, o lume în care omul trăieşte
în armonie cu natura.

Întâlnirea s-a încheiat cu consensul invitaţilor cu privire
la obiectivul comun şi la necesitatea de a lucra în
continuare împreună pentru îndeplinirea acestuia, astfel
că aceasta a fost doar prima dintr-o serie de întâlniri de
lucru care ne vor aduce împreună pe parcursul lui 2015.

Raluca Crîsta, coordonator de proiect WWF, declară:
Preconizăm că de azi înainte, atunci când se iau decizii la
nivel regional, instituţiile vor avea un sprijin real în noi, dar
şi că va exista o voce puternică care semnalează pericole,
care ameninţă bogăţia naturală din Carpaţii de sud - vest.
Mulţumim pentru implicare celor care luptă pentru
conservarea şi protecţia mediului în zona Banatului
Montan: Grupul Ecologic de Colaborare Nera, Asociatia
Altitudine Timisoara, Asociaţia Euroland Banat, Asociatia
Speologica Exploratorii Resita, Fundatia Activity, Asociaţia
Bike Attack Resita, Asociaţia Prietenii Munţilor Reşiţa,
Club Montan Caransebes, Asociatia Salvamont
Caransebes, Asociatia Speologica Prusik Timisoara,
Asociatia Speologica SpeoTimis Timisoara, Asociatia
Dunarea Moldova Noua, Foto Club Banatul Montan

„Sălbăticia din Carpaţi, bogăţie pentru oameni” este un
proiect implementat de WWF – Romania, organizaţie care
militează pentru stoparea degradării mediului şi pentru a
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu
natura. Proiectul este finanţat prin Programul de
Cooperare Elveţiano-Român şi se derulează de către
WWF Programul Dunăre Carpaţi România, în parteneriat
cu WWF Elveţia, Asociaţia Ecotur Sibiu, Asociaţia de
Ecoturism din România şi Fundaţia Propark.

Contact: WWF-România, tel. 0726-187399 e-mail:
cgavrila@wwfdcp.ro

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai
importante organizaţii internaţionale care derulează
proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări.
Misiunea WWF la nivel global este să oprească
degradarea mediului înconjurător şi să construiască un
viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai
multe detalii la: www.wwf.ro.

-
-

Despre WWF (World Wide Fund for Nature):

Pentru ONG-urile din zona Banatului anul începe cu
planuri şi propuneri de colaborare ferme
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