
Vând plit ţie electro-
magnetic

ţie,
inox, digital. Tel. 0747-700044.

Vând la Iablaniţa o iap

ţi de paie,
10 lei; baloturi de fân, 8 lei; baloturi
de lucern

ă cu induc
ă nouă, în cutie, cu tigaie

specială. Tel. 0255-257476.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri.

Tel. 0255-257476.
Vând coarne de cerb. Tel. 0255-

257476.
Vând tanc răcitor lapte 300/700

l, ieftin, mono-trifazat, garan

ă murană
de 6 ani, culoare neagră, 4500 lei; o
pereche de cai semimurani, de
culoare ro

Vând la Butin 30 purcei de la 8
săptămâni până la 60 kg; 20 de oi
bătrâne, gestante, 350 lei perechea
neg. Tel. 0723-128805. (RR)

Vând la Gherteni

ă, 10 lei; asigur transportul.
Vând tăura

şie, 6000 lei. Tel. 0761-
730989. (RR)

ş balo

ş 250 kg, 8 lei/kg neg.
Tel. 0722-317782. (RR)

Vând în Reşiţa boiler electric
100 l, 300 lei. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)
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Anunţuri,
publicitate

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Acordarea de
ajutoare alimentare

Înscrierea în
înv ţă ământul primar

Admiterea în
înv ţă ământul superior

Pachetul privind
deşeurile

Proiectul noului
Cod Fiscal

ESA a testat un vehicul
spaţial experimental

Programul Rabla 2015

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.

Vând teren la -

ţ 7500 € negociabil. Tel.
0766-256692.

Vând cas

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

Vând urgent cas

ţ

ţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0255-236325.

Vând cas

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

Vând apartament în Re ţa,
amenajat deosebit, central

-

-

ţate plus gresie,
mobilat

-

Vând la Anina apartament 3
camere, mobilat, este liber, 70 mp,
superdotat, cu magazie de lemne,
9000 €. Tel. 0749-025125. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare cas

rr
ţa, pe str. Gr -

-

şoseaua prin
cipal ş,
6000 mp. Tel. 0743-092858.

Vând urgent garsonier

şi sta

ş

şi

ş cas

ş-
Severin, cas

şi
buc

şa Montan
şbuc 101, o cas

ă, la 100 m de vama Naidă

ă în
Luncă, pre

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

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, fosă
septică, gresie, faian ă, teracotă,
u ă metalică, grădină, cablu,
telefon. Pre

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

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

Vând la Cuptoare casă compu
să din 8 camere, 2 băi, 2 bucătării,
hol de 10 m lungime, toate cu lami
nate, geamuri termopane, încălzire
centrală, curtea toată în gresie, apă
potabilă prin cădere, garaj, anexe,
grădină, pomi fructiferi, 70.000 €.
Tel. 0255-234927. (RR)

Vând în Caransebe ă cu 2
camere, bucătărie, baie, 25.000 €
neg; pământ de 700 mp, 20.000 €
neg. Tel. 0727-415386. (RR)

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 în Boc ă,
Co ă cu 2 camere la
stradă, bucătărie, antreu, baie, gră
dină, curte. Tel. 0753-493145. (RR)

ă
compusă din mai multe camere
dintre care 3 la stradă, anexe, cu un
teren lângă casă de 3000 mp,
20.000 € neg. Tel. 0762-188929. ( )

Vând în Oravi ădi
narilor 2, lângă autogară, casă 3 ca
mere, bucătărie, baie, anexe, curte,
850 mp. Tel. 0753-016160. (RR)

Închiriez apartament 2 camere
decomandat, nemobi lat ,

buc t rie mare hol, baie, balcon
închis cu termopan, situat în
Moroasa la Fluturelu, aproape de
Centru.

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

,
semi

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

ă ă

ă, în
spatele Facultă

Tel. 0729-960060.

Imobiliare

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

ţie pe lanţ nou

ţei. Tel. 0748-622294 ( )
Vând la Lugoj despoitoare de

porumb, 800 lei neg. Tel. 0726-
102138. (RR)

şi

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

şe noi, consum mic,
înmatriculat în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bun

şi; rulot

ă,
distribu ă, baterie
schimbată, buc

ă, 1900 €
neg. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Butin presă de balotat
pe sârmă românească, 800 € sau la
schimb cu diverse utilaje agricole.
Tel. 0723-128805. (RR)

Vând multicultivator de 14 CP.
Tel. 0276-3721548. (RR)

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel TDCi, motor
1.8, consum 5.5%, înmatriculat în
România, 2000 € sau la schimb cu
tăura ă adusă recent din
străinătate, cu actele la zi valabile 2
ani, dotată cu baie, bucătărie, 2 dor
mitoare, 1000 € sau la schimb cu oi,
vaci sau vi

-

. rr

Auto-Moto-VeloDiverse

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ofer loc de munc

ţului, 8 ore/zi, în
piaţa Re ţa Nord. Salariu motivant.
Tel. 0743-832446.

Caut femeie cu experienţ

ţ ţar

ţat
pomi, tai lemne cu drujba. Tel. 0743-
092585.

Se caut

ţi la telefon
pentru detalii. Tel. 0771-571482 sau
0747-715396.

Familie serioas
ţ ţ

ţia lor.
Oferim mult

ţ -

ţ

ţ 10 lei/ora. Tel. 0748-841669.
Profesoar

ţ -
ţie. Preţ 10 lei/ora. Tel. 0748-841669

Profesoar
ţii

limba francez orice nivel, clasele 1-
12, facultate. Preţ 15 lei/ora. Tel.
0748-841669.

Familie serioas , 54-56 ani,
educator-înv ţ ţi
nere persoane în vârst

ă pentru femei
în domeniul comer

ă
pentru lango

ătă ă. Ofer salariu
atractiv. Tel. 0743-832446.

Servicii transport în jude ă,
1,5 lei/km. Tel. 0743-092585.

Servicii în gospodării, cură

ă femeie pentru îngrijire
la domiciliu. Tel. 0355-809807. (RR)

ă caută femei
pentru îngrijire la domiciliu, este
vorba despre o femeie bătrână
imobilizată la pat. Oferim masă,
cazare plus bani. Suna

ă, educator-
învă ător cu experien ă ă
seriozitate, ne ocupăm cu mare
drag de copiii persoanelor plecate în
străinătate. Oferim cazare, masă,
ne ocupăm de teme

ă dragoste ăldură.
Tel. 0748-841669.

Familie serioasă 54-56 ani,
educator-învă ător, îngrijim persoa
ne în vârstă la domiciliul acestora.
Oferim căldură, dragoste

ă, cu experien ă,
pregătesc teme cu copiii clasele 1-8
la toate materiile. Ofer seriozitate.
Pre

ă, persoană serioasă,
duc ă sau
grădini ă, mă ocup de teme, educa

ă de franceză, studii
terminate la Paris, dau medita

ă

ă
ă ător, luăm în între

ă fără mo
ăldură

şi

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi

Familie serioas

şi mult

şi educa
şi c

şi respect.
Tel. 0748-841669.

Profesoar

şi aduc copiii de la şcoal

şte
nitori. Oferim dragoste, c şi
respect. Tel. 0748-841669.

-
-

Transport persoane în Austria,
Italia

ociabile.

şi Germania. Pre

şi
montaj. Pre

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şoara de 30 min,
25 € + tva / persoan

ştept

ţuri de la 50 €.
La 4 c

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

-
ţii

ţi cu
noi.

Caut de lucru ca lucr

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Balon cu aer cald Timi

ări

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

Zbor peste Timi
ă. Rezervări pe

www.maxair.ro sau la telefon 0755-
084464. Vă a ăm să zbura

ător
comercial. Tel. 0771-342998.

Ofer spre închiriere o garsonieră
în Reşiţa, Govândari. Tel. 0722-
828285. (RR)

Vând casă în Ezeri ă
din 3 camere, bucătărie, baie în
construc ădină de 1100 mp,
35.000 € neg. Tel. 0729-113724.
(RR) Vând la intrare în localitatea
Vinga, Arad, teren 5188 mp, intra-
vilan, 7.50 €/mp; teren intravilan în

ş, compus

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

ţie, gr

Vând în B

şi utilat, parter, 45.000 € neg
sau fac schimb cu apartament sau
cas ş. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Reşi

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă în Caransebe

ă de 125
mp, construc ă, compusă din
4 camere, garaj, pivni ă, grădină
230 mp, apă, gaz, 100.000 € neg.
Tel. 0740-880117. (RR)

ţa o cas
ţie nou

ţ

(continuare )în pagina 7 (continuare )în pagina 7
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Dup

ţa, prin Direcţia de Întreţinere

ţii la o parte dintre locurile de joac

ţeni s ţin ţionare locurile
de joac ţia Local

ă preluarea cimitirelor de la societatea
comercială care le administra, Primăria Municipiului
Re

ări
la cimitirele din municipiu.

Începând din această săptămână, se efectuează
lucrări de împrejmuire la cimitirul 5-6 (zona
Autogării), urmând a fi montată plasă de gard pe o
lungime de 350 metri liniari.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de
repara ă distruse,
cele din Parcul Cără

ătoare,
lucrările vor continua ă
care au fost vandalizate.

Pe această cale, facem din nou un apel la
cetă ă men ă în stare de func

ă ă sesizeze Poli ă la numerele de
telefon 0255 226 515 sau 0730 107 962, dacă ob
servă persoane care deteriorează aceste obiective.

şi şi Reparare a
Patrimoniului Consiliului Local, a demarat noi lucr

şana, Mociur şi Parcul Copilului
(fost Siderurgistului). În perioada urm

şi la celelalte locuri de joac

şi s
- - -

Cabinet Primar

O delegaţie din ora

ţa, unde a avut o
întâlnire cu reprezentanţi ai Prim

ţa.
Vizita se înscrie în cadrul relaţiilor de parteneriat

între municipalitatea re ţean ţia din
Liberec, facilitate

ţa Sa doamna Daniela Gîtman. Municipiul
Re ţa are în vedere realizarea unor proiecte
comune

ţiu financiar al Uniunii Europene 2014-
2020, precum ţiale relaţii de
înfr ţire.

Aceast
ţie a Prim

ţa în ora

şul Liberec, din Cehia,
condus

şi

şi

şi şi administra
şi de buna colaborare cu

Ambasadorul României în Republica Ceh

şi
şi cu oraşe din Republica Ceh

şi stabilirea unor poten

şi şul Liberec din Cehia, în
luna aprilie 2014.

ă de doamna Lydie Cerna, s-a aflat într-o
vizită de lucru în municipiul Re

ăriei Municipiului
Re

ă

ă,
Excelen

ă, în cadrul
noului exerci

ă
ă vizită vine în completarea deplasării

efectuate de către o delega ăriei
municipiului Re

2

Primăria şiţa ne informeazăRe

JOI - între orele 17.00

JOI, 1 februarie

VINERI, februarie

SÂMBĂTĂ, 1 februarie

DUMINICĂ, februarie

ţuri bilete:

9

20

2

22

Programul casieriei:

ora 20.00 Ascensiunea lui Jupiter - 3D

ora 14.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

ora 16.00 Teoria întregului

ora 18.30 Femeia în negru 2: îngerul morţii

ora 21.00 Ascensiunea lui Jupiter - 3D

ora 10.00 şi 12.00 Asterix: Domeniul Zeilor - 3D

ora 14.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

ora 16.00 Teoria întregului

ora 18.30 Femeia în negru 2: îngerul morţii

ora 21.00 Ascensiunea lui Jupiter - 3D

ora 10.00

ţii

ora 21.00 Ascensiunea lui Jupiter - 3D

Filme 2D - 10 lei
Filme 3D - 15 lei

Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în sistem 3D.

Nu se vând bilete anticipat.

JupiterAscending - 3D

Fifty Shades of Grey

The Theory of Everything

The Woman in Black 2:Angel of Death

JupiterAscending - 3D

Asterix: Le Domaine des Dieux - 3D

Fifty Shades of Grey

The Theory of Everything

The Woman in Black 2:Angel of Death

JupiterAscending - 3D

The Woman in Black 2:Angel of Death

JupiterAscending - 3D

şi 12.00 Asterix: Domeniul Zeilor - 3D

ora 14.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

ora 16.00 Teoria întregului

ora 18.30 Femeia în negru 2: îngerul mor

şi r

şi 20.00
VINERI - între orele 12.00 şi 21.00
SÂMB şi DUMINIC şi 21.00

Asterix: Le Domaine des Dieux - 3D

Fifty Shades of Grey

The Theory of Everything

Pre

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

ĂTĂ Ă - între orele 9.00

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 12.02-15.02.2015
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Institu

Având în vedere demisia domnului Mircea - Gic

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Colegiului Prefectural Cara
ţean

pentru Protecţia Consumatorilor, în anul 2014.
2. Informare privind activitatea desf ţia de

S ţului Cara
ţiei Judeţene pentru Sport

ţia Prefectului - Judeţul
Cara ţului Cara

ş-Severin organizeaz

şedin ş-Severin, cu urm
şurat

şurat
ş-Severin, în anul 2014.

3. Raport privind activitatea Direc şi
Tineret Caraş-Severin, în anul 2014.

4. Diverse.

ş-Severin în data de 12 februarie 2015, prefectul jude ş-
Severin, Silviu Hurduzeu, a emis ast

ă joi, 19 fe-
bruarie a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la et. I,

ătoarea tematică:
1. Raport privind activitatea desfă ă de Comisariatul Jude

ă ă de către Direc
ănătate Publică a Jude

ă Ciobîcă, primar al
comnei Ocna de Fier, înregistrată la Institu

ăzi, 13 februarie 2015, Ordinul nr.
28/13.02.205 prin care se constată încetarea de drept, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de primar al acestuia.

Conform art. 82, alin. (1) din legea 215 din 23 aprilie 2001, atribuţiile
conferite primarului prin legea menţionată vor fi exercitate de drept de
către viceprimarul comunei Ocna de Fier, domnul Mircea Ungurean.

Biroul de presă

În cadrul Programului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate 2014 (POAD 2014), care
prevede acordarea de ajutoare alimentare din
stocurile comunitare, au fost distribuite 9568 de
pachete alimentare unui num

ţinut:
- f

ţie pentru susţinerea
familiei, acordat

ţia pentru susţinerea familiei, republicat

ţiile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigur
ţei de

munc
ţie de

ţi la agenţiile pentru ocupa-
rea forţei de munc ţene sau a municipiului
Bucure ţie de

ţiile Legii nr.76/2002, cu modific

ţiei de
ţie de

ţ
ţia pentru ocuparea forţei de munc ţean

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

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

ţinute din pensie sau, dup

ţionalizate, adulţi

ţii

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

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

ţei faţ
ţiei române din decembrie

1989, precum ţ
ţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncito-

re

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

ţiei pentru pensionarii sistemului public de
pensii, membri ai uniunilor de creatori legal cons-
tituite

ţul supravieţuitor, cu modific
ţinute exclusiv din

aceste legi, se afl

ţin, la data distribuirii
ajutoarelor.

ăr de 4784 de
beneficiari, stocurile fiind epuizate în totalitate.

Ajutoarele au constat în următoarele produse:
făină albă de grâu, făină de mălai, ulei, zahăr, paste
făinoase, carne de porc în conservă, carne de vită în
suc propriu în conservă

ă cutii de persoană.
O cutie a avut următorul con

ăină albă de grâu (3 kg)
- făină de mălai (3 kg)
- ulei (2 litri)
- zahăr (2 kg)
- paste făinoase (1 pungă de 400 de g)
- carne de porc în conservă (4 conserve X 300 g)
- carne de vită în suc propriu (3 conserve X 300 g)
- pate de ficat (5 cutii X 200 g).
Beneficiarii acestor ajutoare alimentare sunt
familiile

ările ările ulterioare;
familiile beneficiare de aloca

ă în baza Legii nr. 277/2010 privind
aloca ă cu
modificările ulterioare; - ă, în
condi ări-
lor pentru ării for

ă, cu modificările ările ulterioare, de
indemniza

ă la 400 de lei, inclu-
siv,

ă jude
ă de indemniza

ările
ările ulterioare - prezintă carnetul de

ă plata
indemniza

ă de indemniza

ă la 400 lei, inclusiv, sau adeverin ă eliberată de
agen ă jude ă
sau a mun. Bucure ă înregistrarea
persoanei ca

ă jude
ă de

indemniza
ările ările ulterioare;

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

persoanele cu handicap grav

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

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

ările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recu-
noa

ările ările ulterioare,
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum ăinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, O.

ătre regimurile instaurate în Româ-
nia 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, Legii recuno

ă de eroii-martiri ătorii care au contri-
buit la victoria Revolu

ă de persoanele care

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

ă, Legii nr. 8/2006 privind instituirea
indemniza

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

ă sub 400 lei/lună.
Persoanele beneficiază de ajutoare alimentare o

singură dată în cadrul programului anual
ă categorie căreia îi apar

şi pate de ficat, distribuite în
dou

şi persoanele singure care au dreptul la
un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modific şi complet

şomerii care beneficiaz

şomaj şi stimularea ocup
şi complet

şomaj în cuantum lunar, stabilit
conform prevederilor legale, pân

şi şomerii înregistra

şti care nu beneficiaz
şomaj în condi şi
complet şomer
vizat conform prevederilor legale sau mandatul
poştal ori orice alt document prin care se atest

şomaj cuvenite lunar, pentru
şomerii care beneficiaz şomaj
în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale
pân

şti care atest
şomer în eviden

şti, pentru şomerii care nu beneficiaz
şomaj în condi

şi complet

şi accentuat,
neinstitu şi copii;

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

şi complet
şi unele drepturi

ale invalizilor şi v
şi complet

şi com-
plet

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

şi complet

şi celor deportate în str

şi complet
şi complet ş-

tin şi lupt

şi fa şi-au jertfit
via

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

ştilor interpre

şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate
public şi complet

şi pentru o
singur

Cabinet Primar

:
�

�

�

�

�

Nu vă lăsaţi înşelaţi!
Tot mai mulţi români cad victime escrocilor care acţioneaz

ţine c

ţia descris ţi
ţ

ţiilor
emoţionale de moment.

A
ţineţi cont

ă prin
metoda ”accidentul”.

Modul de operare este unul simplu ă de regulă două per-
soane. Astfel, o persoană telefonează ă este avocatul unui
membru al familiei (de regulă al fiului sau fiicei) care a fost implicat într-
un accident rutier grav ă, această rudă, trebuie să plătească bani
victimei pentru a scăpa de întocmirea unui dosar penal. Uneori, pentru
credibilitate, o altă persoană se dă drept ruda/fiul/fiica, care vorbe

ă, din nou, la telefon pe avocat.

În general, persoanele de vârsta a doua
ă au bani ă în proximitatea lor.

Având în vedere situa ă mai sus, poli ă
manifestarea de pruden ă în cazul în care apar astfel de apeluri

ări, în ciuda reac

ădea victime acestui tip de în ăciune, ar
trebui să ătoarele recomandări

nu daţi curs solicitărilor de bani din partea diferitelor persoane care
vă telefonează pentru a vă descrie evenimente rutiere tragice în care
sunt implicaţi membri ai familiei dumneavoastră;

este foarte important să verificaţi dacă ruda respectivă este într-
adevăr rănită sau a avut un accident, apelându-o pe numărul personal
de telefon (trebuie ştiut că, în cazul unor accidente grave, poliţiştii
anunţă aparţinătorii);

solicitaţi interlocutorului cât mai multe detalii cu privire la
evenimentul invocat: localitatea de producere, unitatea medicală sau
de poliţie unde s-ar afla ruda şi sunaţi acolo pentru confirmare.

Nu în ultimul rând, dacă vă regăsiţi într-o astfel de situaţie, apelaţi
numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 pentru a cere sprijin Poliţiei.

Care este scenariul?

Cine sunt vizate?

şi implic
şi sus

şi c

şte
neclar sau plângând, apoi îl paseaz

şi a treia, care se
presupune c şi rude care nu se afl

ştii recomand
şi

evitarea în a da curs respectivelor solicit

şadar, pentru a nu c şel
şi de urm :

�

�

�

Anunţ
Comuna Sasca Montan

-
-

-

ă anun ă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul

ţ

ţul Cara

”Reamenajare străzi afectate de inunda
ă, jude

ţii de pe raza comunei
Sasca Montan ţul Caraş Severin”, propus a fi realizat în
intravilanul satelor comunei, jude ş Severin.

Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş Severin, din Reşiţa, str.
Petru Maior, nr. 73, telefon 0255 223053, în zilele de luni-joi/vineri,
între orele 8,00 -16,30/14,00, telefon 0255 223053 şi la sediul
titularului din Sasca Montană, nr. 375, telefon 0255 576565.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş Severin.

Acordarea de ajutoare alimentare din stocurile comunitare

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin

Perchezi]ii la o grupare specializat@
în contraband@

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Caraş-Severin şi
Timişoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup
infracţional organizat specializat în contrabandă cu ţigări./ 30 de persoane
vor fi conduse la audieri.

La data de 17 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a
Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi ai Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. -
B.T. Caraş-Severin, au efectuat 35 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor
Caraş-Severin şi Timiş, pentru destructurarea unui grup infracţional
organizat specializat în contrabandă cu ţigări.

Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2014, un bărbat ar fi
constituit un grup infracţional organizat, structurat pe trei paliere:
aprovizionare, transport-depozitare şi distribuţie stradală a ţigărilor.

Activitatea grupării s-ar fi desfăşurat după anumite reguli, în sensul că
erau evitate contactele directe între membri grupului, legătura fiind
asigurată de către lider.

Cei în cauză ar fi folosit termeni codaţi pentru a comunica trasee, locuri
de depozitare sau de distribuire a mărfii.

Pentru asigurarea transporturilor, membrii grupării ar fi folosit
antemergători şi staţii de emisie recepţie, traficând, astfel, peste 77.000 de
pachete de ţigări.

La sediul D.I.I.C.O.T. - B.T. Caraş-Severin vor fi conduse, în vederea
audierii, 30 de persoane.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Caraş-Severin şi al jandarmilor. Suportul de specialitate a fost
asigurat de DIPI.



3PRISMA Februarie| 19 25 2015 |-

Principalele elemente cuprinse în Metodologia pentru înscrierea copiilor în învă ământul primar în anul

ĂTITOARE?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2015, inclusiv.
La solicitarea părin

ă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei
pregătitoare.

Orice altă situa ă de către inspectoratele

Ă DIRECT ÎN CLASAI?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv,

ătitoare, pot fi înscri
ărin

ă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.
UNDE ĂACOPIILOR?
Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea Centrului jude

ă educa ă (CJRAE/CMBRAE).
Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât

ădini
ă în perioada 17 februarie - 11 martie, în intervalul orar 10:00 - 18:00.

Evaluarea se realizează de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din
alte institu ă

Ă ĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS UN COPIL?
Părintele poate opta:
a. pentru înscrierea la ă situa

ă ământ, alta decât ă situa
ă este cazul, pe baza criteriilor generale

Ă: părintele poate solicita ca locul la ă fie rezervat pentru eventualitatea în care
copilul nu este înscris la unitatea de învă ământ pentru care părintele a făcut op

ă ământ la care părintele dore
ă ământ la care părintele dore

ă ământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 23 februarie.
După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învă ământ la care dore

ă actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
Copie

ă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei
pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul). • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale

ă etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprin
ă ământ, după prima etapă.

A. Prima etapă: 23 februarie - 3 martie - de luni până vineri, între orele 08:00 - 20:00 - sâmbăta, între orele
09:00 - 13:00 - părin ătre unitatea de învă ământ.

20-21 martie: afi ă ă ământ
ă prima etapă.
20-21 martie: afi ă ă ământ
ă prima etapă.
B.Adoua etapă: 24 martie - 3 aprilie
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprin ă ământ, părin ă

cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unită ă ământ sunt obligate să afi ămase disponibile, după

fiecare etapă de înscriere.
10 aprilie: afi ă ă ământ ă

a doua etapă
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE Ă DACĂ NUMĂRUL DE COPII

ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI
I. Criterii generale
Are un anumit tip de handicap
Este orfan de unul sau de ambii părin

ă înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învă ământ dorită
II. Criterii specifice
Sunt aplicate după criteriile generale ă acestea nu reu ă facă departajarea între copii, cu

excep ăzute de Metodologie.
Sunt elaborate de către fiecare unitate de învă ământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente

doveditoare, prezentate de către părin ă ă cont de
faptul că to ă, financiară, indiferent de na ă,
religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE Î ĂRIN
ătoarele surse:

1) Internet: inspectoratele ă a site-urilor lor, o sec
ă ământul primar 2015, care poate fi accesată

ă.
2) Direct de la ă ământ în care se

organizează clasa pregătitoare are obliga ă organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul
18-26 februarie. Părin

ă ă ământ pre ărin
ădini ă care vor fi cuprin ă ământul primar.

4) Telverde: poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare jude

Ă SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASAPREGĂTITOARE?
Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de ătitoare

este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învă ământul primar.
CE TIP DEACTIVITĂ Ă ĂTITOARE?
Copiii î

ă ă observe mediul înconjurător ă interac
ă ă, activită ă.

Se vor face mai multe ore de mi ă ore de Educa ă + două ore de Muzică
Ă ÎNSCRIEREAÎN ÎNVĂ ĂMÂNTULPRIMAR PRIVAT?

Înscrierea se face în prima etapă (23 februarie - 3 martie).
Înscrierea se face direct la unitatea de învă ământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învă ământ

autorizată/acreditată ă pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel
ca unită ă ământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învă ământ. În cazul înscrierii
online, validarea înscrierii se face la sediul unită ă ământ dorite.

Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învă ământ dorită de părinte,
copilul poate fi înscris la ă părintele a solicitat ă op

ă la a doua etapă de înscriere (24 martie - 3 aprilie).

ţ

ţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015,
inclusiv, dac

ţie va fi rezolvat ţional al elevului

ţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2015,
inclusiv, dac

ţean/al
municipiului Bucure ţ ţional

ţului/municipiului Bucure
ţe.

Evaluarea se efectueaz

ţii/unit ţi, precum
Ţ

ţie - în aceast ţie, copilul este automat înscris. b. pentru o
unitate de înv ţ ţie - în aceast ţie, copilul este înscris în limita locurilor
libere

ţie s
ţ ţiunea.

UNDE VORAVEALOC ÎNSCRIERILE?
La unitatea de înv ţ

ţ

ţiunea Înscriere în înv ţ
ţ

ţ

ţii pot fi programaţi pentru înscriere de c ţ
ţile de înv ţ

ţile de înv ţ

ţ ţii vor completa o nou

ţile de înv ţ ţia copiilor înscri

ţile de înv ţ

ţi
Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
Are un frate sau o sor ţ

ţia situaţiilor prev
ţ

ţi/tutori legali ţin
ţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia social ţionalitate, ras

ŢII INFORMAŢII?
Din urm

ţiune- Înscrierea în
înv ţ ţiei, www.edu.ro, din secţiunea
similar

ţilor deschise. Fiecare unitate de înv ţ
ţia s

ţii ţiile
ţile de înv ţ ţilor

copiilor din gr ţ ţ
ţ (ex.

Arad - 257).
EXIST

ţ
ŢI SE VOR DESF

ţa s ţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri
didactice, activit ţi în echip ţi de descoperire, prin desen sau muzic

ţie fizic
ŢIONEAZ Ţ

ţ ţ
ţia informatic

ţile de înv ţ ţ
ţii de înv ţ

ţ
ţie, numai dac ţiune în formularul

de înscriere. În caz contrar, particip

şcolar
2015 - 2016

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASAPREG

şcolare, în interesul educa şi în
conformitate cu cadrul legal.

CINE INTR
şi care nu au parcurs, anterior,

clasa preg şi, la cerere, în clasa I.
La solicitarea p

ŞI CUM SE FACE EVALUAREAPSIHOSOMATIC

şti de resurse şi asisten
şi în diferite zone ale jude şti,

cu prioritate în gr

şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.
LACE UNITATE DE ÎNV

şcoala de circumscrip
şcoala de circumscrip

şi, dac şi, ulterior, a celor specifice de departajare.
NOT şcoala de circumscrip

şte înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de înv şte

înscrierea copilului.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, în

sec
şte

înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNTACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?
Cerere-tip de înscriere
Copie şi original dup

şi original al certificatului de naştere al copilului
Documentul care atest

şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARULDE ÎNSCRIERE?
Înscrierile vor avea loc în dou şi într-o unitate

de înv

şarea în unit şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi
dup

şarea în unit şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi
dup

şi în nicio unitate de înv

şeze situa şi şi a locurilor r

şarea în unit şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi dup

ŞCOLILE LE APLIC

şi numai dac şesc s

şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie s

ŞI POT PROCURAP

şcolare generale vor crea, pe prima pagin
şi de pe site-ul Ministerului Educa

şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua por

şi copiii vor putea vizita spa şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la unit şcolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea şi consilierea p

şi, în anul şcolar 2015 - 2016, în înv

şcolarizare pentru clasa preg

ŞURALACLASAPREG
şi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea

numerelor şi a literelor, vor înv şi s

şcare (dou şi mişcare).
CUM FUNC

şi-a introdus toate datele în aplica

şcoala de circumscrip şi aceast
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Ministerul Educaţiei, 12.02.2015

Înscrierea în învă ământul primar 2015-2016ţAdmitere în înv@]@mântul superior
(licen]@, master }i doctorat) pentru anul

universitar 2015 - 2016
Ministrul Educa şi Cercet Ştiin

şi doctorat pentru anul
universitar 2015 - 2016.

Potrivit acestui document-cadru, concursul pentru admiterea la
toate formele de înv

şi de doctorat nu poate fi mai mic

şi de master pot fi luate în considerare notele de la probele de
bacalaureat, media de la bacalaureat, notele şi mediile ob

şi de doctorat, în conformitate cu metodologia-cadru emis

şcolarizate în limba
român

şi în limba matern

şi ai Confedera

şi condi
şte taxele de şcolarizare. Românii de pretutindeni,

cet

şi ofertelor unilaterale ale României şi a metodologiilor
special elaborate de MECS pentru aceştia.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult
dou şi de
institu

şi pentru un singur program de
doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii
universitare opteaz

şte s

ştia au candidat, în
conformitate cu metodologiile proprii de admitere. Ordinea de
clasificare rezultat şi pentru
repartizarea locurilor finan

şi desf şurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de
senatele universitare şi prev

şi sau ale
celor care renun

şarea rezultatelor finale, în termen de cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi necondi

ştin
şare la sediul institu şi pe pagina web proprie,

informa
şcolarizare, condi şi documentele necesare pentru înscriere,
perioadele sesiunilor de admitere, modalitatea şi probele de concurs,
facilit

şi desf şurarea admiterii, respectiv orice alte informa

şeasc şcolarizare stabilit

şare la sediul institu şi pe pagina
web proprie.

Important: conducerile institu
şi desf şurarea

concursului de admitere.

ţiei ţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu, a
aprobat, prin ordin, criteriile generale privind organizarea admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţ

ţ ţ
ţii identice,

exclusiv înainte de începerea anului universitar. La admiterea în ciclul
de studii universitare de licenţ ţii de liceu
cu diplom

ţ

ţinute
la probele concursului de admitere.

La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de
licenţ

ţinute la
examenul de licenţ ţiile
de înv ţ

ţia de a elabora propriul regulament de organizare a admiterii la
programele oferite în ciclurile de studii universitare de licenţ

ţiei.
Admiterea la studii universitare de licenţ ţine în limba

român ţ

ţine

ţine în limba român
ţ

ţine obligatoriu o prob ţ

ţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European ţiei Elveţiene
pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în
acelea ţii prev ţenii români, inclusiv în
ceea ce prive

ţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile de
studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor
bilaterale

ţiile de înv ţ
ţare de la bugetul de stat doar pentru un singur program de licenţ

ţat de la
bugetul de stat, prin depunerea diplomei/adeverinţei de bacalaureat
sau a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior ab-
solvit, dup

ţinute de candidaţi la
admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la
instituţia de înv ţ

ţate de la bugetul de stat, acestea revenind
celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, conform
metodologiei proprii.

Instituţiile de înv ţ ţi, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru
organizarea

ţie
fac situaţiile legate de restituirea dosarelor candidaţilor respin

ţ ţinut prin admitere. În aceste cazuri, dup

ţionat, instituţiile de înv ţ
ţia s
ţiile de înv ţ ţa

candidaţilor, prin afi ţiilor
ţii privind regulamentul propriu de admitere, oferta anual

ţiile

ţile sau condiţiile speciale, taxele de înscriere pentru
organizarea ţii
utile candidaţilor.

Metodologiile proprii de admitere ale instituţiilor de înv ţ
ţilor,

inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la concursului de admitere,
astfel încât s

ţiilor

ţiilor de înv ţ

ării

ă, master

ă ământ pentru studiile universitare (licen ă,
master, doctorat) se poate organiza în sesiuni, în condi

ă pot participa doar absolven
ă de bacalaureat sau diplomă echivalentă.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de licen ă,
de master ă decât 5 (cinci) sau decât
un număr minim de puncte echivalent. Media generală de admitere se
calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor ob

ă

ă/diplomă, conform metodologiei proprii. Institu
ă ământ superior acreditate sau autorizate provizoriu au

obliga
ă, de

master ă de
Ministerul Educa

ă se sus
ă. Pentru programele universitare de licen ă
ă, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se

poate sus ă a acestuia, cu respectarea
autonomiei universitare. Pentru studiile universitare organizate într-o
limbă străină, admiterea se sus ă sau în limba
străină de predare a programului de studii universitare de licen ă.
Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea
va con ă de competen ă lingvistică eliminatorie,
notată cu admis/respins.

Cetă

ăzute de lege pentru cetă

ă

ă programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii
ă ământ care le oferă, însă poate beneficia de

finan ă,
pentru un singur program de master

ă pentru programul de studii care va fi finan

ă caz, în original, la facultatea pe care dore ă o urmeze,
respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

Mediile generale/punctajele generale ob

ă ământ superior la care ace

ă în urma admiterii va fi utilizată

ă ământ superior pot percepe de la candida

ă
ăzute în regulamentul propriu. Excep

ă la locul ob ă
afi

ă ământ superior
au obliga ă elibereze aceste documente fără perceperea unor taxe.

Institu ă ământ superior vor aduce la cuno

ă de

ă
ă

ă ământ
superior trebuie să prevadă criterii de departajare a candida

ă nu se depă ă capacitatea de ă,
conform prevederilor legale în vigoare. Rezultatele concursului de
admitere se fac publice prin afi

ă ământ superior au
întreaga responsabilitate pentru organizarea ă

MECS, 18.02.2015
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Ministrul Educa Administra
Rata anual -

Ministrul pentru dialog social a afirmat recent c
Pu Potrivit unui

raport recent, România se situeaz
Excedentul comercial cu produse agroalimentare a dep Avocatul Poporului, Victor

Ciorbea,
M

ţiei a aprobat Metodologia ţ ţia Prezidenţial
ţionale de Ap ţiei, raportat

ţ ţin peste 11 milioane de carduri bancare sunt active, în sc ţ
ţie (sub 10 secunde) ţe sporit ţilor la num

ţ

ţie ţurilor de consum (IPC), preţurile au fost mai mari în medie cu 0,4% în luna ianuarie 2015 comparativ cu luna decembrie 2014,
conform datelor INS

şi calendarul de înscriere în înv şcolar 2015-2016

şi jum

şi o acurate
şit 540 de milioane de euro, în primele 11 luni din anul trecut

şi preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vasile Ast

ă ământul primar pentru anul ă a început
consultările cu organismele responsabile pentru elaborarea Strategiei Na ărare ă a infla ă la perioada ianuarie 2015 ianuarie
2014, a fost de 0,4%, minim istoric pentru România ă aproximativ 1 milion ătate de români muncesc fără forme
legale pe teritoriul ării noastre ădere cu aproape 300 mii fa ă de finalul lunii decembrie 2013

ă printre statele membre cu cei mai buni timpi de reac ă în localizarea apelan ărul
unic de urgen ă 112 ă

ărăstoae, au semnat un protocol de colaborare pe tema prevenirii torturii în locurile de
deten ăsurate prin indicele pre

. Produsul intern brut în anul 2014 a fost, în termeni reali, mai mare cu 2,9% comparativ cu anul 2013

4

O misiune economic

-

ă a Departamentului
Comer

ă
ţului din Statele Unite va veni în România, în

luna mai, pentru a studia oportunit ţile de afaceri în

au stabilit, la Washington, premierul
Victor Ponta ţului.

domeniul tehnologiei informatice ţii
cibernetice

şi al securită

şi secretarul american al Comer

După retragerea trupelor combatante anul trecut,
din Afganistan, România trimite anul acesta,

, 650 de militari. Oficialii dau
asigurări că nu va fi o misiune de luptă. Solda

ăzi Aeroportul din Kandahar, unul dintre cele mai
critice obiective NATO,

într-o
nouă misiune NATO

ţii români
vor p

şi vor instrui trupele afgane.

� Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5120/2014
pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT a înv ţ

ţ ţ
ţiei,

cercet

ţionale a Asigur

ţionale de Asigur

ţii nr. 1527/2014 privind
normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea
prelev ţesuturi

ţii (M.O. nr. nr. 951 din
29.12.2014)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
recrutarea ţia lectorilor de limba român

ţie
româneasc ţi din str

ţei de urgenţ
ţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat

electronice fiscale (M.O. nr. nr. 966 din 30.12.2014)
H.G. nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de

ajutor de stat în sectorul cre

ţiei naţionale nr. 1/2011, precum
ţei de urgenţ

ţii educaţiei (M.O. nr. nr. 968 din 30.12.2014)
O.u.G. nr. 95/2014 pentru modificarea

ţei faţ
ţiei române din decembrie 1989,

precum ţ ţa sau au avut
de suferit în urma revoltei muncitore

ă ământului universitar de scurtă durată,
realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare
de licen ă, pentru cadrele didactice din învă ământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educa

ării, tineretului

ărilor de Sănătate nr.
863/2014 privind completarea Ordinului pre

ări de Sănătate nr. 463/2014 privind
aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim
de spitalizare continuă

ă
revalidarea (M.O. nr. nr. 946 din 23.12.2014)

Ministerul Agriculturii ării Rurale - Procedura
privind modul de realizare a notificării produselor finite pe
bază de plante medicinale, aromatice

ă de către operatorii din domeniu
ă ca suplimente alimentare, produse de uz intern

sau extern, exclusiv produsele cosmetice din 17.12.2014
(M.O. nr. nr. 950 din 29.12.2014)

Ordinul Ministerului Sănătă

ării
ă în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătă

ă care urmează
să predea cursuri de limbă, literatură, cultură

ă în universită ăinătate din 05.12.2014
(M.O. nr. nr. 952 din 29.12.2014)

Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 (M.O.
nr. nr. 960 din 30.12.2014)

Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2015 (M.O. nr. nr. 961 din 30.12.2014)

O.u.G. nr. 91/2014 pentru modificarea
ă a Guvernului nr. 28/1999 privind

obliga

ă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calită

ă de eroii-martiri ătorii care au
contribuit la victoria Revolu

ă de persoanele care

şi sportului nr. 5.553/2011 (M.O. nr. nr.
944 din 23.12.2014)

Ordinul Casei Na
şedintelui Casei

Na

şi de zi, precum şi a Metodologiei de
evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicit

şi Dezvolt

şi produse ale stupului

care se notific şi se
încadreaz

şi transplantului de organe, şi celule de
origine uman

şi selec
şi civiliza

şi completarea
Ordonan

şterii animalelor (M.O. nr. nr. 967
din 30.12.2014)

O.u.G. nr. 94/2014 privind modificarea şi completarea
Legii educa şi modificarea
Ordonan

şi completarea
Legii recunoştin şi lupt

şi fa şi-au jertfit via
şti anticomuniste de la

Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M.O. nr. nr. 969 din
30.12.2014)
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Comercianţii vor fi obligaţi, de la 1 martie, s
ţ cu privire la

, potrivit unui
proiect al Ministerului Finanţelor Publice. În cazul
restaurantelor, barurilor, discotecilor

ţ va ap

ă afi
ă aparatul de marcat un anun

ărea pe prima pagină a meniului.

şeze
lâng

şi cluburilor, acest
anun

obligativitatea emiterii bonului fiscal

Infrastructurile statului care prezentau relevan

-

ţ

ţiale a declarat directorul Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opri

ţiile au fost f

ţilor pe marginea controversatului
pachet de legi supranumit Big Brother.

ă
pentru competitorii electorali au fost atacate
cibernetic anul trecut în perioada alegerilor
preziden

ără a da
prea multe detalii, generalul Opri

ăzboiului cibernetic care pot fi folosite
ăcute la o

dezbatere organizată de grupul liberalilor din
Camera Deputa

ş. F
ş a vorbit despre

instrumentele r
şi în scopuri politice. Afirma

Autoritatea de Supraveghere Financiar

Simona Maya Teodoroiu

ă
(ASF)

Ministerul Apărării Na

va constitui un grup consultativ în domeniul
protec
ărui scop principal este facilitarea comunicării între

cele mai importante asocia

ării activită
ării asisten

ă ăinătate.
Această campanie are rolul de a explica

nemijlocit cetă ă de
servicii consulare modernizate

ă în curs de
implementare, astfel încât platforma E-Cons să fie
folosită câtmai eficient.

ă categoric
existen

ă un comunicat de presă postat pe pagina
de Internet a institu

ării de război sau de
mobilizare, conform Legii nr. 355/2009 privind regi
mul stării de mobilizare par ă sau totală a for

ării de război, potrivit sursei citate.

ă de
către plenul Senatului, pentru a ocupa func

ător la Curtea Constitu ă a României
(CCR), cu 87 de voturi "pentru"

ă", după ce postul de ă a
fost declarat vacant ca urmare a demisiei acestuia.
Simona Maya Teodoroiu a fost propusă de către
grupul PSD din Senat pentru această func

ă".

ţiei consumatorilor de servicii financiare, al
c

ţii ţii de profil.
Grupul consultativ va avea ca obiective consoli

darea protecţiei consumatorilor de servicii financiare,
prevenirea

ţiei consumatorilor,
cooperarea ţii în ceea ce
prive ţia consumatorilor.

a demarat, la 16
februarie 2015, programul “Dialog cu diaspora pe
teme consulare”, prin care se vor organiza acţiuni
pro-active de promovare a programelor

ţii
consulare, în vederea asigur ţei

ţiei cet ţenilor români aflaţi în str

ţenilor români întreaga gam

ţie sau se afl

infirm
ţa vreunui proces de mobilizare a rezervi

ţiei.
Mobilizarea rezervi

ţial ţelor
armate

ţia de
judec ţional

ţinut de Toni Grebl

ţie.
Contracandidata sa, Mona-Lisa Neagoe,

propunerea PNL, a primit 73 de voturi "pentru"

şi organiza

şi identificarea practicilor incorecte,
neloiale sau frauduloase, a clauzelor contractuale
neclare, a celor susceptibile a fi declarate abuzive
etc., educarea şi promovarea încrederii în produsele
şi serviciile financiare, elaborarea unei strategii
comune în domeniul protec

şi schimbul de informa
şteprotec

şi proiectelor
derulate de MAE, pe linia moderniz

şi
protec

şi informatizate care
le stau la dispozi

ştilor
şi de recrutare a tinerilor pe teritoriul României,
precizeaz

ştilor şi încorporarea tinerilor
pentru executarea serviciului militar obligatoriu sunt
posibile numai la declararea st

şi al st

şi 73 de voturi
"împotriv

şi 87
de voturi "împotriv

-

-

a fost desemnat

Ministerul Afacerilor Externe

ţionale

| 19 25 Februarie 2015 |- PRISMA

În şedin
şi

cel al Codului de Procedur

ţa de guvern din 18 februarie 2015, au fost introduse
pe ordinea de zi, în primă lectură, proiectele noului Cod Fiscal

ă Fiscală.

SCHIMBĂRILE PROPUSE ÎN NOILE CODURI:
1. Scăderea TVA, pentru a sus

ării inverse pentru livrarea de clădiri, păr
ădire

ăderea cotei unice
a. 14%, de la 1 ianuarie 2019 (atât pentru impozit pe venit, cât

ă
ără angaja

ără
salaria

ăsura ajută la eliminarea dublei impozitări, la cre
ă ă a capitalului.

5. Scăderea accizei la mai multe produse, inclusiv benzină
ă. Scăderea accizei la alcool, bere

ă din produc ă), în
paralel cu cre ăuturile fermentate lini

ări sociale de stat
pentru condi ă, din 2017

a. Reducere contribu

ă se va ajunge la
valoarea de 1200 lei lunar.

8. Extinderea bazelor impozabile în cazul contribu
ări sociale ări de sănătate

ă.
9. Eliminarea impozitului pe construc

ăsura necesară pentru cre
ă

ă a cheltuielilor efectuate de angajatori
pentru pregătirea profesională

ărirea marjelor în care autorită

ă la 1.000
lei/luna brut) a fost majorat nivelul deducerilor personale acordate
în func ărul persoanelor aflate în între

ă la 800 lei/lună).
14. Reducerea impozitului cu 50% pentru mijloacele de

transport hibride.
15. Se introduce reglementarea principiului “in dubio contra

fiscum” (în caz de dubiu cu privire la norma fiscală, interpretarea
se face în favoarea contribuabilului).

BENEFICII TOTALE, PENTRU ECONOMIE, ÎN URMA
APLICĂRIIACESTOR CODURI

Exemplu de calcul, pentru 2016
Costul bugetar net al măsurilor ( 6,81 mld lei in 2016)
Impact pozitiv în cre ă (+1,7% din PIB)
Impact pozitiv în cre

ă

ţine economia

ţi
de cl

ţii pentru microîntreprinderile active, în
paralel cu penalizarea microîntreprinderilor f ţi

a. 1% pentru microîntreprinderile cu peste 2 salariaţi
b. 3% pentru microîntreprinderile cu un salariat
c. 3%+1530 lei trimestrial, pentru microîntreprinderile f

ţi
4. Eliminare impozit pe dividende, începând cu 1 ianuarie

2016. M
ţii României ţinerea în ţar

ţia naţional

ţiilor de asigur
ţii normale de munc

ţii la angajat, de la 10,5% la 7,5%, de la 1
ianuarie 2017

b. Reducere contribuţii la angajator, de la 15,8% la 13,5%, de
la 1 ianuarie 2017

7. Cre

ţiilor de
asigur ţiilor de asigur

ţar
ţii, începând cu 1

ianuarie 2016. M ţiilor
ţii interne.

10. Neimpozitarea total
ţionarea angajaţilor.

11. M ţile locale pot decide cu
privire la impozitele

ţie de num ţinere (de la un
maxim de 650 lei/lun

ţiei (+1,9%)
Crearea de noi locuri de munca (+ 325 mii de noi locuri de

munc

şi veniturile
clasei de mijloc

a. 20% de la 1 ianuarie 2016; 18% de la 1 ianuarie 2018;
b. 9% la carne, peşte, legume şi fructe, de la 1 ianuarie 2016;
c. Introducerea tax

şi terenuri de orice fel
2. Sc

şi pentru impozit pe profit);
3. Reducerea fiscalit

şterea
competitivit şi la men

şi
motorin şi vinuri spumoase
(mare parte din consum se realizeaz

şterea accizei la b ştite.
6. Reducerea cotei contribu

şterea sumei neimpozabile pentru veniturile din pensii

la determinarea impozitului pe venit în prezent plafonul
neimpozabil este de 1000 lei, iar acesta va creşte la 1050 lei în
anul 2016 şi cu câte 50 lei în fiecare an fiscal pân

şi contribu şi
plafonarea acesteia la 5 câştiguri salariale medii brute pe

şterea investi şi a
competitivit

şi perfec

şi taxele locale (pentru o mai mare
descentralizare a deciziei)

12. Eliminarea a 19 taxe şi impozite.
13. Pentru cei cu venituri reduse din salarii (de pân

şterea economic
şterea consumului popula

-

-
:

�

�

�

�

Guvernul a aprobat un Memorandum care prevede
încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru “Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional” pentru anul 2015, sub
formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru
mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului
român.

Valoarea estimată a ajutorului de minimis care va fi acordată
în 2015 operatorilor economici în baza acestui program va fi de
37,5 milioane de lei, din totalul sumei de 200 de milioane de lei ce
se preconizează că va fi alocată întregului „Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto naţional” prin bugetul anual al
Fondului pentru Mediu.

Finanţarea, care va fi acordată inclusiv operatorilor economici
în baza schemei de ajutor de minimis, trebuie să respecte
condiţiile prevăzute în Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind
ajutoarele de minimis. Schema de ajutor de minimis va fi aprobată
prin act administrativ al preşedintelui Administraţiei Fondului
pentru Mediu.

Informaţii suplimentare:
După cum se ştie, conform prevederilor OUG nr. 196/2005,

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanţarea „Programului
de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” (aşa numita „primă
de casare”). Proprietarul beneficiază de „prima de casare” la

achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre
casare a unui autovehicul uzat care are o vechime de cel puţin 8
ani, primind câte un eco-bonus, dar nu mai mult de două eco-
bonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele
caracteristici:

la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor
generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în
regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în
certificatul de conformitate al autovehiculului nou;

la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie
hibrid;

la achiziţionarea unui autovehicul nou încadrat în norma de
poluare Euro 6, în condiţiile în care înmatricularea, vânzarea şi
introducerea în circulaţie a autovehiculului au loc până la
31.08.2015.

Prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
în anul 2013 au fost casate 19.845 de autovehicule uzate, cu o
medie de vârstă de circa 22 de ani vechime, iar în 2014 au fost
casate aproximativ 20.500 de autovehicule uzate cu o medie de
vârstă de peste 19 ani.

În cei zece ani de când Administraţia Fondului pentru Mediu
derulează acest Program, au fost casate peste 500.000 de
autovehicule uzate, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor
României de protecţie a mediului.

�

�

�

Proiectele noului Cod Fiscal }i cel al Codului de Procedur@ Fiscal@

Programul de stimulare a înnoirii parcului auto na]ional pentru anul 2015
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L ţiuni asupra Rusiei, în cazul nerespect
P I

ţar ţiile se lupt ţ T
P

ţiilor bilaterale ţional S
ţiilor diplomatice. P ţile au avut prima rund

J D ţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la
Strasbourg, conform c ţa european

P
ţiuni, document care urma s ţional ţat c

iderii europeni au declarat c
arlamentul European va primi vizita Regelui talia

urcia
re

tatele Unite

aponia preg ecizia Cur

re

ă ar putea impune o nouă serie de sanc ării acordului de încetare a focului în estul Ucrainei

ă, unde mili ă pentru controlul ora ării
ătorilor din Armata Siriană Liberă (FSA ă de convorbiri, pe 25 februarie, la

Moscova, cu omologul său cipriot Nicos Anastasiades, consacrate rela ă
ăptămâna viitoare la Washington, care vizează restabilirea rela ăr ă negocieri, în

Havana, luna trecută ăte ăderea vârstei pentru participare la vot de la 20 la 18 ani
ăreia Polonia a găzduit pe teritoriul său închisori secrete ale CIA, a devenit definitivă după ce instan ă a respins recent solicitarea de

reexaminare a verdictului depusă de guvernul polonez ă restabilească legăturile
dintre cele două na ă fie ratificat înAdunarea Na ă a Republicii uvernul Pre ă a
fost dejucată o tentativă de lovitură de stat organizată de unii militari

şi Reginei Belgiei la 25 februarie şi-a închis ambasada din Libia şi a repatriat personalul, invocând "instabilitatea în
creştere" din şelor cheie şi rezervelor petroliere ale şi Statele Unite vor semna în zilele viitoare un acord
pentru instruirea şi echiparea lupt şedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea o rund

şi unor aspecte privind actualitatea interna şi Cuba vor
organiza un al doilea tur de negocieri s

şte sc

şedintele RepubliciiArmenia a retras protocolul Turcia-Armenia din 2009, menit s
şedintelui din Venezuela, Nicolas Maduro, a anun

Parlamentul Republicii a votat, înMoldova şedin
şi programul de

guvernare al noului Executiv. Pentru noul Guvern au votat deputa
şi PDM. Guvernul a fost învestit din a doua tentativ

şedintele Moldovei, Nicolae Timofti, a semnat decretul de numire a Guvernului.

ţa din 18 februarie, componenţa
noului Guvern, care va fi condus de premierul Chiril Gaburici

ţi ai PCRM, PLDM
ă, după ce, săptămâna trecută,

Guvernul Leancă propus tot de PLDM, nu a acumulat numărul necesar de voturi.
Pre

Liderii ţ
ţa ţii Consiliului European

Pre

ărilor G7 (Marea Britanie, Germania, Italia, Canada, SUA,
Fran şi Japonia), precum şi preşedin şi
Comisiei Europene

şedintelui rus Vladimir Putin s-a aflat la Budapesta, în 17
februarie

au salutat, într-o declara

şedin şenko, Rusiei, Vladimir Putin, Fran
şi cancelarul german Angela Merkel, pân şitul

anului 2015 Ucraina va trebui s
ştige controlul la frontiera cu Rusia în districtele

controlate de separatişti.
În prim

şi Cooperare în Europa (OSCE).
Data de 2 martie reprezint

şte sursa citat

şti.
Pân

Rusia este al treilea cel mai mare partener comercial al
Ungariei, iar recenta sc

şi proble
ma aprovizion

şi premierul ungar.

ţie comun

ţia din estul Ucrainei.
Potrivit acordului 'Minsk-2', rezultat dup

ţii Ucrainei, Petro Poro ţei,
Francois Hollande,

ţie, iar guvernul
de la Kiev ar urma s

ţii, a intrat, cum
era prev

ţi aflate în conflict au început retragerea
armamentului greu de pe linia frontului, operaţiune monitorizat

ţia pentru Securitate

ţi prizonierii ar urma s ţi.
Un alt termen limit

ţului bilateral a avut un impact
semnificativ asupra performanţei economice a Ungariei.

Modalit ţile de sporire a schimburilor comerciale bilaterale
ţii de siguranţ

ţiilor dintre Putin

ă, pachetul de
măsuri în vederea punerii în aplicare a acordului de la Minsk privind
situa

ă 16 ore de negocieri între
pre

ă la sfâr
ă adopte o nouă Constitu

ă recâ

ă fază, pe data de 15 februarie, la miezul nop
ăzut, în vigoare acordul de încetare a focului. În ziua următoare,

16 februarie, cele două păr
ă de

Organiza
ă termenul limită pentru retragerea

armamentului greu, aminte ă. Pe 3 martie, potrivit acordului
semnat în capitala Belarusului, urmează să înceapă 'dialogul' pentru
organizarea alegerilor locale în districtele controlate de separati

ă pe data de 7 martie to ă fie elibera
ă este data de 14 martie, până la care parlamentul

Ucrainei urmează să stabilească teritoriul căruia i se va acorda autonomie
specială.

ădere a comer

ă
ării cu energie în condi ă (acordul maghiar rus

privind aprovizionarea pe termen lung cu gaze naturale va expira în acest
an) s-au aflat în topul agendei discu

-

Prim-ministrul Aleksanadar Vucic a confirmat la o conferinţă de
presă la Belgrad că a discutat cu vicepre

ă, a ă se asigure că Serbia are
"securitate energetică". "Noi nu am închis u

ă ascultăm orice sugestii de la ambele guverne,
american

şedintele american Joseph
Biden despre "moduri alternative de furnizare de gaz Serbiei din SUA",
pentru c şa cum a spus el, trebuie s

şa pentru nimeni, suntem
deschişi şi dispuşi s

şi rus", a declarat Vucic.

Planete

Planete pitice

Egiptul a efectuat lovituri aeriene
împotriva unor ţinte ale grupului stat islamic
în ţara vecin

ţie militar ţional
ă, Libia,

ă interna ă în
statul nord-african după ce extremi

şi a început un demers
pentru interven

ştii au
decapitat un grup de creştini egipteni.

Cea mai mare migraţie uman
ţe lungi pentru a

s ţii de joi, 19
februarie, 2.8 miliarde de c ţar

ţiul de iarn

ă anuală din lume este în curs de
desfă
ărbători Anul Nou acasă. Înaintea începerii festivită

ălătorii au fost efectuate în întreaga ă.
Festivalul care marchează începutul anului nou chinezesc,

debutează, de obicei, în a doua lună nouă după solsti ă. Este
cea mai importantă sărbătoare pentru poporul chinez din întreaga lume.

şurare, poporul chinez deplasându-se pe distan

Fostul pre
-

şedinte georgian
, aflat în exil, a fost confirmat oficial ca şi con

silier al preşedintelui ucrainean, în ciuda faptului
c

şamalizarea în uciderea
unui angajat de 28 de ani al unei b

Mihail Saakaş
vili

-

ă este acuzat de patru delicte în

ănci în 2006.

ţara sa de
origine, care includ mu

Un vehicul experimental destinat dezvolt ţii
europene în domeniul vehiculelor autonome de reintrare
pentru viitoarele transportoare spaţiale reutilizabile

ţial
ţial european Kourou, Guyana Francez

ţi
ţionali pe care i-a avut la bord

, ,

ţii similare celor pentru vehiculele
actuale care se întorc de pe orbita joas

ţi prin atmosfer
ţimea preconizat

ţii de siguranţ
ţinut vehiculul pe

linia de plutire, de unde a fost recuperat de c

Ţ

ţial
ţii de transport spaţial, inclusiv

avioane spaţiale, trepte de lansare reutilizabile, sonde
planetare, vehicule de transport m

ţie, cercetare atmosferic
ţilor din viitoarele generaţii".

IXV este considerat

ţial PRIDE va fi similar, dar mai mic

ţi
de tehnologii pe orbit

ţial militar al SUAsunt clasificate.

ării capacită

ără cusur

ă IXV a decolat la 11 februarie de la portul
spa ă, purtată de o
rachetă Vega. S-a separat de Vega la o altitudine de 340 km

ă până la 412 km. În
cursul reintrării de pe această cale suborbitală, a înregistrat o
cantitate mare de date de la cei peste 300 de senzori avansa

ă, vehiculul de mărimea unei ma
ă tone a început

manevrele pentru decelare de la viteza de 27.000 km/h
supersonică până la o viteză de reintrare de 7.5 km/s la o
altitudine de 120 km, condi

ă a Pământului.
IXV a fost protejat la impactul atmosferic de un amestec de

plăci ceramice similar cu cel care a fost utilizat în Programul
Space Shuttle al SUA, precum

ănător celui utilizat pentru misiunile Apollo, scutul său
termic rezistând la temperaturi care au depă

ăzu ă iar la
înăl ă 3 para

ă în Oceanul Pacific.
O serie de baloanele de flotare au men

ătre o navă
specializată ă detaliată în
centrul tehnic al ESA, ESTEC, în ările de Jos.

ESA consideră IXV ca un pas important pentru a stăpâni
tehnologia de reintrare autonomă, controlată.

"O astfel de capacitate este esen ă pentru dezvoltarea
unei game largi de aplica

ărfuri
ăpânirea

tehnologiei de reintrare ar putea fi de asemenea utilă în
misiuni viitoare inovatoare pentru observarea Pământului,
experimente de microgravita ă de
mare altitudine

ă o misiune "intermediară", deoarece
urmează zborului din 1998 al capsulei Atmospheric Reentry
Demonstrator

ătre o rachetă Vega mai u ă, va opera pe
orbită ă la sol", au
adăugat ei.

PRIDE ar servi ca un vehicul pentru testarea unei varietă
ă, au declarat oficialii ESA.Acesta este

şi-a
încheiat cu succes misiunea test.

Intermediate eXperimental Vehicle (IXV) al ESAa efectuat
o reintrare f şi s-a oprit în Oceanul Pacific, la vest de
Insulele Galapagos.

Nava spa

şi
a continuat pe traiectorie ascendent

şi conven şi în exterior.
În faza descendent şini, 5

x 1 5 x 2 2 metri, şi greutatea de dou

şi un material ablativ
asem

şit 1.700 grade
Celsius.

IXV a alunecat în parametrii prev
şute s-au deschis consecutiv

pentru a încetini coborârea în continuare asigurându-se o
aterizare în condi

şi returnat în Europa pentru o analiz

şi echipaj", au scris
oficialii ESA în FAQ pentru misiune IXV. "St

şi plasare sateli

şi precede un proiect numit PRIDE
(Programme for Reusable In-Orbit Demonstrator for Europe).

"Avionul spa şi mai
ieftin decât X-37B al SUA, şi, spre deosebire de X-37B, va fi
gestionat sub auspicii civile", au scris oficialii ESA. "Acesta va
fi lansat de c şoar

şi va ateriza în mod automat pe o pist

şi
scopul principal declarat al X-37B, deşi sarcinile utile
transportate de avionul spa

ESA a testat cu succes un vehicul spaţial experimental

Comitetul Regiunilor (CoR) a solicitat ca Comisia
Europeană să î

ărilor propuse la legisla
ă

ă ar fi mult mai logic să
se plece de la propunerile existente decât „de la
zero”. El solicită Comisiei să î ă
propunerile din pachetul ini

ă pentru crearea unui
ambi

ă precedentă
ă modifice legisla ă prin

cre ăsprirea normelor
privind depozitarea de

ă de Jean-Claude Juncker are în vedere
desfiin ării unor
planuri „mai ambi

ă
ăna, care a condus lucrările Comitetului privind

acest aviz, a reamintit Comisiei că legisla
ă de 600 de miliarde

EUR, două milioane de locuri de muncă
ă ora

ării ării de ăcut apel la
Comisia Europeană să nu mai piardă timp prin
retragerea planurilor ini

ătă ă pe bază de
compromis, iar în pachetul ini

ă
se ajungă în câteva luni la un acord acceptabil pentru
to ă decât
irosirea progreselor înregistrate. Suntem cu to

ă realizarea unei „economii circulare” este
benefică pentru economie, pentru mediu

ă ă hai să ne bazăm pe ceea ce
avem", a afirmat dna Gâju.

În prezentarea programului de lucru al Comisiei
în cadrul sesiunii plenare a CoR de la Bruxelles,
prim-vicepre

ă pachetul privind
„economia circulară” este în curs de revizuire. Ca
răspuns la întrebarea CoR, el a afirmat că este
necesar să se îmbunătă ă propunerile, pentru a
se asigura că ele se concentrează

ă durabilă. De asemenea, este important
să se introducă o legisla

ă. „Uneori, atunci când propunem o legisla
ăm extrem de

importante, mergem pe solu
ă am fi one ă nu suntem în

măsură să le punem în aplicare”, a afirmat el.
Pachetul ini ă

prevede o serie de măsuri, printre care reciclarea,
până în 2030, a 70% din de

ă în 2030 ă în
2025, a interdic

ă propriile
obiective care, a conchis raportorul, ar trebui să
formeze baza legisla

ă să fie publicat de Comisie
introducerea, până la 1 ianuarie 2025, a

interdic

ă în 2030;
formularea unei defini

ări pentru a asigura comercializarea
de produse provenind din surse reciclate;

introducerea, în Directiva-cadru privind de
ă a unui nou obiectiv de reciclare pentru

de

ă
în 2030, în contextul evaluării la jumătatea perioadei
a strategiei de cre

ă: revizuirea legisla

şi reconsidere decizia de retragere a
modific

şeurilor. Comitetul adunarea UE a autorit
şi regionale sus

şi foloseasc

şeuri, care
va contribui la realizarea une i„economii circulare”
sustenabile în Europa.

Pachetul UE privind deşeurile a fost propus anul
trecut de Comisia European şi îşi
propune s

şterea nivelului de reciclare şi în
şeurilor. Noua Comisie

condus

şi o creştere
a PIB-ului de 1%. Dna Gâju a subliniat c şele şi
regiunile Europei sunt conştiente de beneficiile
recicl şi gestion şeurilor şi a f

şeurile
tocmai despre asta e vorba: cum am putea spera s

şi pentru
cet ştri, aşa c

şedintele Comisiei Europene, dl Frans

Timmermans a confirmat faptul c

şi pe produc

şti, am recunoaşte c

şeurile municipale; un
obiectiv obligatoriu de reciclare a 80% din deşeurile
de ambalaje pân şi introducerea, pân

şeurilor
reciclabile. Avizul Comitetului îşi prezint

şeurilor reciclabile şi
biodegradabile şi stabilirea obiectivului obligatoriu de
reducere a depozitelor de deşeuri reziduale la
maximum 5% pân

şeurilor
municipale şi stabilirea unei metode unice de calcul
pentru stabilirea obiectivelor de reciclare în UE;

o mai mare responsabilitate din partea
întreprinderilor în materie de mediu prin introducerea
unor recomand

şeurile
revizuit

şeuri biologice;
stabilirea unui nou obiectiv de productivitate a re

surselor, respectiv cel pu ştere de 30 % pân

ştere a UE - Europa 2020.

şeuri proiect de aviz al
Comitetului Regiunilor

ţia UE în domeniul
de ţilor
locale ţine c

ţial - menţionate într-un
aviz CoR adoptat ieri - ca baz

ţios act legislativ UE în materie de de

ţia existent

-
-

ţarea pachetului cu promisiunea lans
ţioase” mai târziu, în cursul acestui

an. Mariana Gâju (RO-PSE) primarul localit ţii
Cump

ţia ar putea
genera economii în valoare net

ţiale.
„Propunerile sunt departe de a fi perfecte, de

aceea am semnalat o serie de aspecte care pot fi
îmbun ţite. Dar UE funcţioneaz

ţial privind de

ţi? Plecarea din nou de la zero nu înseamn
ţii de

acord c

ţenii no

ţeasc
ţia

economic
ţie care ar putea fi realmente

aplicat ţie
în domenii pe care le consider

ţii nerealiste, pe care,
dac

ţial al UE privind economia circular

ţiei de depozitare a de

ţiei în cazul în care un nou
pachet urmeaz

ţiei de depozitare a de

ţii unice a de

ţin o cre

Spre o economie circular ţiei
UE în materie de de -

-
-

-

:
�

�

�

�

�

�

Informaţii suplimentare:

Pachetul privind de}eurile nu trebuie s@
se împotmoleasc@
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Vând la Belin ă de 3 luni,
rasa Alb-albastră belgiană, 2000 lei;
Cimeosil gel la tub de 14 grame, 150
lei; acordeon Timi

ă de 8 ani,
1200 lei; iapă semimurană de 2,5
ani, 2000 €. Tel. 0747-356295. (RR)

Vând la Boc

ă ă
de cură ă manua
lă, 200 lei; 2 vălaie metalice pentru
porci, 30 lei/buc; roabă cu o roată
metalică din ă cu platformă, fără
cuvă, 40 lei; un ansamblu compus
din 3 butelii metalice, 2 compresoa
re montate pe un suport

ă de roluit tablă pentru tinichi
gerie cu mai multe tipuri de role, 300
lei. 0255-555453, 0768-
021229. (RR)

Vând în Re
ă

ăta, 3000 lei/buc. Tel. 0751-
480452. (RR)

ă de func

ă stare de func
ălzire rapidă, pentru

baie; aragaz cu 3 ochiuri fără cuptor;
motor electric de la ma ă de spălat
Albalux 7; cric cu prelungitor lung

ă, 3800 lei. Tel.
0734-497124. (RR)

Vând în Re ărucior
handicap marca Ortopedia, în stare
foarte bună, 200 lei neg; calorifer
electric cu ulei, 9 elemente, nou, 100
lei neg; cârjă metalică ortopedică cu
sprijin antebra

ă frigorifică pt meze
luri, pre

ăniu ă stare bună 45 lei,
pantofi, ghete, cizmuli

ărimi 34-
38, pre

ă. Tel. 0726-237843.
Vând cavou familial, 2 celule cu

2 capace, cimitirul nr. 7, Moroasa.
Pre

ţ viţic

ţi metalice, 200 lei; ma
ţat porumb cu roat

ţeav

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

Vând generator 4.8 kw, 1000 lei.
Tel. 0731-284485, 0255-210193 (rr)

Vând la Jamu Mare 2 juninci de
a f

Vând în Timi
ţ neg. Tel. 0726-000754. (RR)
Vând la Caransebe -

ţionare, 150 lei/buc neg; tv alb negru
în bun ţionare; boiler
electric cu înc

ţa scaun-c

ţ, 20 lei neg. Tel.
0728-048106. (RR)

ţ 1700 lei. Tel. 0731-999511.
Vând s ţ

ţe pentru
doamne

ţuri de la 15 la 40 lei. Tel.
0740-520382.

Vând congelator 6 sertare stare
bun

ţ neg. Tel. 0747-132141.

şul. Tel. 0724-
364772. (RR)

Vând în Timiş iap

şa Vasiova 2 cuşti
metalice pentru iepuri cu 3 comparti
mente, 150 lei/buc; cântar cu talere
şi greut şin

şi un motor
electric la 3 faze, folosit la un atelier
de vopsit maşini, 300 lei; aparat de
sudat cu dioxid de carbon, 100 lei;
maşin

şi

ş vier marele alb,
pre

ş 2 televi
zoare color în stare bun

şin
şi

scurt pentru chei tubulare. Tel.
0768-776073, 0720-663121. (RR)

Vând la Jena iap

şi

Vând vitrin

şi domnişoare, m

-

-

-

-

Tel.

-

. -

Vând la Cuptoare 2 ma
ălat automat, 800 lei; ma ă de

spălat veche, 100 lei; aragaz cu 4
ochiuri, 200 lei; circular cu 2 motoa
re la 220 V. Tel. 0255-234927. (RR)

şini de
sp şin

-

Vând la Cornea 8 capre gestan
te şi un

şi 4, 2200 lei neg; vac

şin

ş purcei de la 6
s

-
ţap, 350 lei/buc; 3 vaci în

vârst

ţionare, cu
telecomand

ţi,
m

ă de 7, 9, 8 ani, gestante în luna
7, 5 ă de tăiat.
Tel. 0737-405999, 0755-168856.

Vând la Anina ma ă de cusut
marca Pfaff similară Singer, 200 €;
tv Sony color ecran 40x28, în
perfectă stare de func

ă, 250 lei; piese din
mobilă de tineret; costum popular
pentru femei, mărimea 42-44, din
zona noastră de munte, 250 €; can
delabre cu 2-8-12 becuri; chiuvetă
dublă din inox pentru bucătărie,
nouă, nefolosită, 150 lei; chiuvetă
dublă din inox pentru bucătărie, 70
lei; tablou Cina cea de Taină mărime
50x40; palton nou din piele întoarsă
îmblănit, culoare bej, pentru bărba

ărimea 48-50, adus recent din
Germania, 400 lei; palton din piele
întoarsă, îmblănit, pentru femei,
culoare gri, mărimea 42-44. Tel.
0255-240038, 0764-994752. (RR)

Vând în Gherteni
ăptămâni la 4 luni. Tel. 0746-

178065. (RR)
Vând pene de gâscă noi. Tel.

0276-3721548. (RR)

-

Vând la Mâtnic purcei înţ ţi
rasa Marele Alb încruci

ţa convector pe gaz
Lampart LB80 pt c

ţat, stare foarte
bun ţuri diferite; drujb

ţin folosit,
300 lei; telefon mobil Nokia Asha
501 dual sim, 3 inch, sigilat, liber în
orice reţea, 250 lei; central

kw
ţin folosit cd

cd .

ţi de lucern
ţi de paie; sorg pentru p

ărca

ăldură, omologat
ISCIR, cu tiraj for

ă, pre ă semi-
profesională pe benzină Stihl, lamă
de 40, din Germania, sigilată în
cutie, 400 lei; drujbă profesională pe
benzină Husqvarna 236, lamă de
38, 2 CP, din Suedia, sigilată, 1000
lei; drujbă profesională fabricată în
UK, 2 CP, lamă Oregon de 40, 100 €;
instant pe gaz Ariston pt apă caldă,
11 l/min, aproape nou, pu

ă termică
electrică 10 , stare foarte bună,
pu ă, 1200 lei; radio
Panasonic pentru ma ă, 120 lei;

cu radio ă, cu
telecomandă, nou, sigilat, 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Boc ă;
balo ăsări

ăz pentru semănat, 15 lei măsura;
purcei de 9 săptămâni, marele alb
cu landras, 450 lei perechea;
scroafă gestantă de o lună jumătate
la 90 kg, 1300 lei neg; porci de la 90
la 130 kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
landras 240-260 kg, 7 lei/kg neg.
Cumpăr 5 capre de 2
ăta, în zona Boc ă la 300
lei. Tel. 0740-770047. (RR)

şat cu
Petrean, 550 lei perechea. Tel.
0762-188929. (RR)

Vând în Reşi

şin
şi mp3 pt maşin

şa balo
şi

şrot de floarea soarelui, 1.20 lei/kg;
ov

şi 3 ani, de a
f şa, ofer pân

.

.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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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 în Re ţa canapea exten-
sibil

ţ ţate de
sufragerie, 40 lei/buc; scaune de
buc

ţin defect, 100 lei neg. Tel.
0731-191130.

Vând televizor diagonala 26, în
stare de funcţionare, preţ 400 lei;
staţie de amplificare CAT în stare de
funcţionare, preţ 250 lei; calculator
dual-core, monitor lcd, preţ 280 lei;
calculator Pentium 4, 150 lei; cd
ma ţ 150 lei.
Tel. 0764-594008.

ţionare; instant Bosch pe GPL,
aproape nou, 450 lei/buc; cântar
electronic pân

ţionat 12.000
BTU fiecare, marca Nordstar
profesionale, 650 lei/buc sau 1000
lei ambele; purcei vietnamezi, de la
150 lei/buc; porci vietnamezi pentru
sacrificare, crescuţi cu furaje bio în
condiţii ecologice, 10 lei/kg în viu.
Tel. 0751-045964. (RR)

Vând 55 de capre gestante. Tel.
0742-422073. (RR)

Vând în Caransebe

ţionare,
50 lei; tv color, 100 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

De vânzare 4 cl

ţii la fam. Ion
Covaciu, pe strada c

ţa dvd Samsung în
stare f. bun

ţie
Fischer de camer

ţa o pereche de
ghete m

ţi, 50 lei; pereche noi de
pantofi femei m

ţuri neg. Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Re ţa aparat nou de

m

ţuri
neg. Tel. 0737-575779. (RR)

şi

şi
circular pu

şin

ş porumb boabe.
Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Sacu iap

şi 7000
mc/h, 350 lei/buc; cablu electric de 6
mm cu 4 fire, aprox. 25 m; cablu
electric de 4 mm cu 5 fire, aprox. 50
m; hidrofor în stare f. bun

ş maşin

şi 2 cl

şi

şi radio, 400 lei;
aspirator profesional Kaercher
pentru şantiere, 300 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând în Timiş 2 iepe de culoare
roşie, de 3 şi 12 ani, 2000 lei. Tel.
0735-630145. (RR)

Vând la Şopotu Nou cal 3 ani,
murg, rig, 2600 lei. Tel. 0732-
393614. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi mouse; fier de c

şin

şti audio; pre

ă, 550 lei; 2 fotolii, 150 lei/buc;
măsu ă, 50 lei; scaune tapi

ătărie cu spătare, 40 lei/buc;
mese, 80 lei. Tel. 0747-832171,
0355-421514.

ă mp3 Panasonic, pre

ă semimurană
de 9 ani, 3000 lei neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând la Berzovia 2 ventilatoare
industriale, de 5000 mc/h

ă de
func

ă la 15 kg, 420 lei/buc;
2 aparate aer condi

ă
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei; hotă în stare de func

ăi de fân mari,
300 lei/buc ăi de otavă la 400
lei/buc. Informa

ătre barajul
Secu la nr. 10.

Vând în Re
ă, 150 lei; motor electric

trifazic de 2.2 kw, 200 lei; sta
ă, compusă din

amplificator, tuner

ărimea 38-39, pentru
bărba

ărimea 39, cu tocuri,
30 lei; televizor alb negru Diamant
220 cu diagonala 61 cm, 40 lei;
aparat foto; 2 globuri pentru bec;
pre

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
tastatura ălcat, 30
lei; en-gros difuzoare pt. 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

Vând cuier de haine, 50 lei,

Vând la Soceni cal de 6 ani,
3500 lei neg. Tel. 0255-521015,
0720-608347. (RR)

Vând în Timi

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

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

9 156,0354
10 156,4592
11 156,0090
12 153,9848
13 153,2120
16 154,3530
17 153,3826
18

februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
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În baza Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicat

ţionarilor publici, cu modific

ţat ţia Naţional ţionarilor Publici, Serviciul Public de
Asistenţ

ţii publice de execuţie
, grad profesional debutant, studii superioare de lung

ţ

ţ

ţ ţie Public ţe
Administrative.

, grad profesional superior, studii liceale absolvite cu
diplom

ţ

ţin

ţie de organizator),
copie diplom

ţ

ţ
ţelor profesionale individuale sau

dup
ţia pe propria r ţ

ţi de poliţie politic
ţite de

documentele originale sau în copii legalizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de

Asistenţ

ă în 2007 cu modificările ările ulterioare ărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

ările
ările ulterioare, cât
ă Agen ă a Func
ă Socială Boc ă concursuri pentru ocuparea

următoarelor func
ă

durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Economic.

, grad profesional superior, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licen ă. - INSPECTOR, grad profesional
debutant, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de
licen ă, echivalent în domeniul Administra ă sau

ă de bacalaureat.

Concursurile se organizează la sediul Serviciului Public de Asisten ă
Socială Boc ă

ă con ă în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
cu modificările ulterioare.

copia actului de identitate,
formularul de înscriere (se pune la dispozi

ă de studii ă efectuarea unor
specializări,

copia carnetului de muncă sau după caz o adeverin ă care atestă
vechimea în muncă

ă care atestă starea de sănătate corespunzătoare,
copia fi
ă caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă,
declara ăspundere sau adeverin ă care să ateste că nu

a desfă ă ă.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă înso

ă Socială Boc

şi complet şi a Hot

şi dezvoltarea carierei func şi
complet şi adresa nr. 733/05.02.2015 prin care a fost
înştiin

şa organizeaz

Ştiin

şa, în data de , ora 10.00 - proba scris şi în data
de - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, din data de
20.02.2015 pana in data de 11.03.2015.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie s

şi a altor acte care atest

şi specialitate,
cazier judiciar,
adeverin

şei de evaluare a performan

şurat activit

şa şi la telefon 0355/566612.

ŞEF SERVICIU,
IOVANOV EMANUELA

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

INSPECTOR

REFERENT

INSPECTOR

23.03.2015
25.03.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL BOCŞA

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOCŞA

Str. 1 Decembrie 1918, nr.3
Tel./Fax 0355/566612

COD FISCAL: 15175086
Nr. 1013/16.02.2015

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PUBLICAŢIE

Vând Samsung Galaxy S4
copie, impecabil, wifi, încărcător,
preţ 300 lei fix; Samsung Omnia HD,
6 mega camera, preţ 200 lei; Nokia
6300, Nokia 6234, preţ 100 lei
bucata. Tel. 0721-414951.

Vând jocuri originale Play
Station 3, PSP, PS2, preţ 20 lei
bucata; PS3 + 10 jocuri, preţ 800 lei;
PSP + 5 jocuri, preţ 250 lei; PS2 + 5
jocuri, preţ 300 lei sau schimb. Tel.
0721-798604.

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

Vând la Jena o iap

Vând în Re
ă

ă, 3800 lei.
Tel. 0766-523636.

Vând la Jena iapă, 3800 lei. Tel.
0734-497124.

şi

Cump şi
şi un aragaz electric, în

ultim

şin

şi

ş porumb boabe.
Tel. 0768-228976.

ăr în Re

ă instan ă hibrid. Pentru o
familie sărmană, cine are un dulap,
o ma ă de spălat, să ajute această
familie. Tel. 0741-915950.

ădi

ţa un boiler
electric

ţ

Vând în Re ţa congelator cu 7
l ţe, 450 lei neg. Tel. 0765-
002978.

Vând în Timi

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut de lucru în Re

ă, pun antene parabolice, sunt
electrician, pt. detalii personal. Tel.
0732-624586.

Meseria ă

ări interioare,
zugrăveli, zidării, izola

ări int-exterioare
gresie faianta rigips renovez
acoperisuri execut acoperisuri noi
preturii accesibile rog

Executăm tencuieli glet rigips
gresie faian ăveli
etc. Tel. 0748-796812.

şi
ştiu construc

şi mont m centrale
termice, instala

şi ofer
seriozitate. Tel. 0741-624238.

ţa, am per-
mis cat. B, sunt serios, -
ţii, zidit, tencuit, rigips, izolat,
faianţ

ţii sanitare de la a la
z, instalaţii electrice, tablouri
electrice etc., amenaj

ţii etc. Tel.
0740-520382.

Execut lucr

ţa laminate zugr

Firmă de construc ă
experien ă în domeniul amenajărilor
interioare executăm lucrări de la A la
Z, la pre ă
lumea. Tel. 0256-270016.

ţii cu o vast
ţ

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

RE

BOC

8

ŞI

ŞA

B :

ŢA:

:

ŢA:

BOZOVICI:
Ţ 2

agent de vânz
ţioner-asamblor articole din lemn: 1; confecţioner-asamblor

articole din textile: 1; confecţioner-montator tâmpl

ţiilor: 1; primitor-distribuitor materiale
ţ cu ridicata

brutar: 3; electrician de întreţinere ţii: 4; l
ţinere ţii universale: 3; lucr

b
ţii hoteliere: 3; lucr

ţioner de hotel: 4;
s

leg

ări: 2; bucătar: 1; casier: 1; coafor: 1;
confec

ărie din aluminiu

ăcătu ător bucătărie (spălător vase mari):
1; lucrător comercial: 3; mecanic auto: 1; moa ă: 1; muncitor necalificat
în industria confec

ă de mare tonaj: 2;
ător: 1; vopsitor auto: 1;

ăcătu
ător comercial: 3;

manipulant mărfuri: 2;

ăie ătar: 2; cameristă hotel: 9;
contabil: 1; gospodar: 1; îngrijitor spa ător bucătărie
(spălător vase mari): 6; ospătar (chelner): 8; recep
ăpător manual: 2;

ător manual (în poligrafie
ă: 1; sef garaj: 1;

ă: 4;

şi
mase plastice cu geam termoizolator: 2; cosmetician: 1; inginer
mecanic: 1; l ş mecanic: 1; lucr

ş
şi scule: 1; sef

serviciu comer şi cu amânuntul: 1; şofer autocamion/
maşin şofer de autoturisme şi camionete: 1;
tinichigiu carosier: 1; vânz

şi repara ş
mecanic de între şi repara

şofer de autoturisme şi camionete: 2;

ş: 1; buc

şi ateliere speciale): 1;
muncitor necalificat în agricultur

ş şofer de autoturisme şi camionete: 1;moa

ĂILE HERCULANE

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.02.2015

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

Matrimoniale
Blond grizonat, 57/85/70,

situaţie bun ţii, caut o
doamn

ţiune
împreun

ţ

ţat,
apartament, nefum

ţean

ţ

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

ţa sau
împrejurimi. Tel. 0732-717558.

B ţie de
prietenie/c

ţar

ţie de c

ţie de
prietenie cu o doamn

ţie de
prietenie sincer

ţie material
ţ

ă, fără obliga
ă aproape de vârsta mea cu

care să pot pleca în sta
ă ă nu mai fiu singur. Tel.

0770-390662, 0755-494978.
Tânăr, doresc să cunosc o

tânără drăgu ă, fără copii, de la sat
sau ora
ăsătorie. Rog seriozitate. Tel.

0725-436050.
58/1,73/80, serios, divor

ător, caut
bănă ă 50-59 ani pentru
prietenie: serioasă, sinceră,
sufletistă, neprofitoare, modestă,
gospodină, drăgu ă, fără vicii. Tel.
0726-343581.

Bărbat drăgu
ătatea, prezen ă plăcută,

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

Domn 44 ani, 1,60/60, elegant,
curat, nefumător, antialcool, doresc
să cunosc o doamnă până în 45 de
ani, fără copii, din Re

ărbat 44 ani, doresc rela
ăsătorie cu o doamnă de

vârstă apropiată. Tel. 0720-372179.
ă, 55 ani,

nefumător, antialcool, doresc o
rela ăsătorie cu o doamnă 50-
60 ani, să locuiască la mine. Tel.
0763-030750.

Bărbat 40 ani, doresc rela
ă de maxim 45

ani. Tel. 0766-363971.
Tânăr 39 ani, doresc rela

ă cu o doamnă sau
domni ă maxim 45 ani. Tel.
0771-088397.

Domn 45 ani, 1,75/75, prezenta-
bil, manierat, antialcool, antifumă-
tor, situa ă bună, saten,
ochii verzi, doresc cuno ă cu o
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0754-
909886.

şi s

ş, pentru pr ietenie-
c

şi

şoar

ştin

Domn de la

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

Auto-Moto-Velo
Vând în Re ţa 4 cauciucuri de

var

ţa o punte de re-
morc

ţ ţi de cauciuc pe 12, 500
lei. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Re ţa Logan din 2006,
motor de 1.4, 117.000 km reali,
ma

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Re ţa biciclete Peuge-
ot, 200 lei/buc; portbagaje auto pt.
biciclete, 60 lei/buc; cauciucuri
moto, 50 lei/buc; roat

ţe de frân ţ

ţionare, 1200 € neg. Tel.
0726-890348. (RR)

ţie de construcţie

şi

şi

şi, gri sidefat,
200 €; 2 cauciucuri 13.6x28 pentru
tractor 445, pentru spate, 400 lei
ambele. Tel. 0757-311013. (RR)

ş despoitoare de
porumb; plug cu 2 br

şi cauciucuri, 1000 lei;
c

şi

şina este impecabil

şnea c

şi

şi 2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen
Touareg an 2000 şi BMW seria 5,
150 lei/set; . Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la M
şi, an 1998, înmatriculat în

România, taxa nerecuperat

Vând garaj în Govândari, Micro
2, autoriza şi
proprietar pe teren, 13,5 mp + anex

ă 155x65x14, 250 lei neg; 2
cauciucuri de iarnă 165x70x14, 150
lei neg; Opel Agila, an 2004, climă,
86.000 km, 1000 cmc, stare foarte
bună, taxă nerecuperată, 1850 €
neg. Tel. 0722-828285. (RR)

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

Vând în Re
ă cu 8 prizoane, 200 €; Vw Golf

2 motor 1.6 diesel, 2 u

ăzdare pentru
cai. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Sacu o osie de remorcă
cu jante
ăru ă cu ro

ă, 2400 €. Tel.
0724-391714. (RR)

Vând la Doma ăru ă pe
ro

ă completă pt.
Mercedes Vito, 200 lei; portbagaje
laterale pentru motocicletă chopper,
foarte frumoase, 200 lei perechea;
cască moto Probiker integrală,
nouă, 200 lei; jante tablă pentru
Opel, Mercedes Clasa A, Citroën,
50 lei/buc; plăcu ă de fa ă
noi, sigilate, marca Ferodo Premier,
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

ăureni Daewoo Lanos
cu 4 u

ă, motor
1.4 benzinar, consum 5%, în stare
de func

ă
în spatele garajului de 2,5 mp, 9800
€. Tel. 0728-813340.

Vând la Soceni tractor 445 în 4
pistoane, 3300 €. Tel. 0255-521015,
0720-608347. (RR)

Vând în Timi

Vând tractor U650 + remorcă,
2700 €. Tel. 0736-088029.

Vând Dacia Nova, af. 1999
decembrie, stare bună, culoarea
vi

ă România. Co
menzi

Vând Golf, an fabrica

Închiriez garaj pe strada
Fărăga ă.
Tel. 0721-414951.

Vând Vw Polo 1,2 înmatriculat,
stare impecabilă, gri metalizat,
anvelope noi, arcuri noi. Tel. 0768-
556364, 0745-157348.

Vând Audi A2 înmatriculat, stare
perfectă tehnic

ă, gri metalizat.
Merită banii. Tel. 0768-556364,
0745-157348.

şinie. Tel. 0726-237843.
Vindem online cauciucuri noi şi

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

şi informa

şului. Pre

şi estetic, consuma-
bile schimbate, acumulator nou,
suspensie nou

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans
port gratuit în toat

ţii pe www.cauciu
curidirect.ro sau tel 0318-110788

ţie 1997,
motor 1,4, preţ 700 €. Tel. 0736-
088029.

ţ 170 lei pe lun

-
-

la .

Prima casă, Prima maşină... Primul job!?
România are nevoie de un program pentru tinerii fără experienţă în muncă

În medie, unui tânăr absolvent român îi trebuie 10 luni până la
găsirea unui loc de muncă după terminarea studiilor, în interiorul
Uniunii Europene situa ă doar la nivelul Italiei

ătate dintre cei care au terminat o
ă nu î ăsesc de lucru în primul an de la terminarea studiilor**.

Mul ă, o pia ă a muncii
închisă pentru cei fără experien ă de lucru. În plus, dificultă

ă aleagă un loc de muncă departe de
pregătirea educa ă, cu o remunera ă de dorit.

În acest context, România are nevoie imediată de măsuri concrete
pentru integrarea tinerilor absolven ă. Pe modelul
programelor Prima casă ă menite a stimula consumul

ă statul ar trebui să finan ă implementeze
un program prin care tinerii să poată accesa mult mai u

ă. Prevederile unei asemenea măsuri sunt multiple
ă.

În program, salariile tinerilor ar putea fi subven
ătre stat o anumită perioadă de timp, cât să le permită a câ

ă accesării unui loc de muncă. Se poate stabili,
astfel, împreună cu participan

ă respecte limite salariale convenabile, plus
o legătură directă între competen ă oferit.

Un program de stimulare

ărul
pensionarilor fiind dublu fa ă de cel al contribuabililor. Avem nevoie de
un program concret, iar un program precum „Primul job” ar fi binevenit.

„Primul job” creează locuri de muncă, dezvoltă activitatea firmelor
preluând din povara bugetului salarial, cre

ăsi modalită

ţia fiind mai proast

ţi dintre tinerii no ţ
ţ ţile unei

economii
ţional ţie ce las

ţi în munc

ţeze

ţia public
ţionate substanţial

de c
ţa necesar

ţii (firme/companii/instituţii), un cadru
contractual uniform care s

ţele tinerilor
ţei muncii în România

este cu atât mai necesar, cu cât presiunea este foarte mare pe cei doar
4.800.000 de angajaţi, din care 1.800.000 în sectorul public, num

ţ

ţa muncii la ie

ţi
mai bune de a se cheltui banul public decât pentru viitorul tinerilor
no ţional necesar

şi
Greciei*. Mai mult decât atât, jum
şcoal şi g

ştri se lovesc de veşnica problem

şubrede fac ca aceştia s

şi Prima maşin şi
creditarea, consider c şi s

şor un prim loc
de munc şi pot viza
atât mediul de afaceri, cât şi administra

ştiga
experien

şi locul de munc
şi dinamizare a pie

şte mobilitatea tinerilor pe
pia şirea din program, aduce un suflu nou economiei
româneşti.

Mie, contribuabil la bugetul statului, îmi este greu a g

ştri. Este un efort na şi indispensabil.

*, ** Eurofound (2014), Mapping youth transitions in Europe,
Publications Office of the European Union, Luxembourg.

http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_
ef_document/ef1392en.pdf

Rectorul Universit şoara
Prof. univ. dr. Marilen Pirtea

ăţii de Vest din Timi
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Proprietar, vând casă în Zorlen
cior, pre

Vând apartament 2 camere,
Micro 2, etaj 2/4, conf 3, termo
pane, podele laminate, centrală
termică, izolat termic, faian ă,
gresie, u ă metalică 16.700 €. Tel.
0771-533291.

Închiriez garsonieră utilată,
Micro IV, str. Cibinului nr. 1 scara A
ap. 19. Tel. 0722-267834.

-
ţ 21.000 € negociabil. Tel.

0731-999511.

ort -

ţ
ş

Vând în Re ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ -

ţie interioar

ţa o cas
-
-

ţii noi,
pivniţ

ţ neg, accept

ţa, Govândari, zona
Intim, apartament 3 camere, confort
1, semidecomandat, termopane,
gresie, faianţ

ţionat, etaj 1, 35.000 € neg;
birou în Re ţa situat pe A.I. Cuza,
cu intrare la strada principal

ţiona din primul moment,
dotat cu toat

ţie de autobuz spre Secu,
1500 mp, 1.5 €/mp neg; teren la
Caransebe

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

ţ

ţirile
realizate în 2014, situat la etajul 2,
25.000 € sau variante, schimb pe
cas ţa. Tel. 0747-832171,
0355-421514. (RR)

şi
şului, apartament

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

şile schimbate,
renovat recent, 28.500 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

ştit şi alte
variante. Tel. 0724-092631. (RR)

Vând în Reşi

şi

ş, 3000 mp, drept, dotat
cu gaz, ap

şi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

şi

ă, po
dele laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

ă de 100
mp, compusă din 3 camere, bucătă
rie, baie, centrală termică, termo
pane, izolată termic, instala

ă, curte plus grădină 550 mp,
zonă lini ă, pre

ă, centrală termică, aer
condi

ă, 36
mp, toate autentificările de rigoare,
poate func

ă aparatura birotică
necesară, 22.000 € neg; teren la
Crivaia, 3500 mp, străbătut de
pârâu, împădurit, acces auto, 3.5
€/mp neg; teren la Cuptoare, la
prima sta

ă, curent, linie telefonică,
zona Ardealului, pe A. I. Cuza, 3.5
€/mp neg. Tel. 0355-806444, 0756-
282768. (RR)

Vând în Re

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

ătă

ă în Re

Imobiliare

Urgen,1000 mp de vânzare la
V

ţa, pe Rândul 1,
cas

ăliug, zonă centrală, acces stradal
direct. 15 €/metru pătrat neg. Tel.
0721-829426.

Vând apartament 2 camere
conf. 3, utilat, renovat 17.000 €, sau
schimb cu 3 camere confort 1,
amenajat sau nu. Tel. 0728-813340.

Vând în Re
ă cu garaj, 33.000 €, fără garaj,

25.000 €. Tel. 0745-017974.

şi

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, etaj 3/4, 2 băi, renovat,
mobilat, izolat, Micro 3, pre

ă în
Re ădină, cu
apartament 2 camere în Buzău. Tel.
0767-078572.

Vând garsonieră 2 camere,
centrală termică, termopane, u ă
metalică, 10.500 € neg. Tel. 0741-
528025.

Vând apartament 2 camere,
conf. 3, etaj 4, total modernă, izolat,
zona Luncă, lângă Sala de sport,
sau schimb. Ofer diferen ă, prefer
etajele 1 sau 2. Pre

ă în Secă
ădină mare, curte mare,

pre
ă la Muncitoresc, str.

Castanilor nr. 42, 2 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

ţ 44.000
€. Tel. 0771-550514.

Vând sau schimb o cas
ţa, 4 camere, garaj, gr

ţ
ţ 16.500 € neg.

Tel. 0723-299767.

ţ 15.000 €. Tel. 0731-191130.
Vând cas

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

şi

ş

şeni, în cen-
tru, mare, gr

Vând cas
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