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Diverse

Auto-Moto-Velo

În Reşiţa, doresc să înfiez o
pisicuţă între 3 şi 4 luni. Tel. 0727199030, 0355-409985. (RR)
Vând în Reşiţa cântar cu talere
de 10 kg, cu tot cu greutăţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)
Vând la Iablaniţa o iapă murană
de 6 ani, culoare neagră, 4500 lei
neg; o pereche de cai semimuran,
de culoare roşie, 6000 lei. Tel. 0761730989. (RR)
Vând la Bocşa baloturi de
lucernă; baloturi de paie; sorg
pentru păsări şi şrot de floarea
soarelui, 1.20 lei/kg; ovăz pentru
semănat, 15 lei măsura; purcei de
10 săptămâni, marele alb cu
landras, 450 lei perechea; scroafă
gestantă de o lună jumătate la 90100 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 sau
la schimb pe 6-8 purcei grăsuni la 30
kg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa dvd Samsung în
stare f. bună, 150 lei; motor electric
trifazic de 2.2 kw, 200 lei; staţie
Fischer de cameră, compusă din
amplificator, tuner şi radio, 400 lei;
aspirator profesional Kaercher, 400
lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa frigidere mai
mici, tip hotel, 300 lei/buc; televizor
cu telecomandă, 120 lei; patine
diferite mărimi, 60 lei perechea;
schiuri copii şi adulţi, 100-150 lei.
Tel. 0726-721708. (RR)
Vând la Bocşa vacă gestantă în
luna 2-a, 4500 lei neg; vacă
gestantă în luna 5-a, 4000 lei neg.
Tel. 0744-764704. (RR)
Vând la Cornea 3 vaci gestante
în 7, 6 şi 5 luni, 2400, 2200 respectiv
2000 lei neg. Tel. 0737-405999,
0755-168856. (RR)
Vând în Caransebeş p ătu ţ
pentru copii, 90 lei; saltea pătuţ, 40
lei; imprimantă, 50 lei; cărucior
bebe, 90 lei. Tel. 0727-345824. (RR)
Vând la Gherteniş baloturi de
paie, 10 lei; baloturi de fân, 8 lei;
baloturi de lucernă, 10 lei; asigur
transportul. Vând tăuraş 250 kg, 8
lei/kg neg. Tel. 0722-317782. (RR)
Vând la Jena iapă, 3800 lei neg.
Tel. 0734-497124. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric
100 l, 300 lei. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)
Vând la Ohaviţa fân, otavă, trifoi,
preţ neg; 1 tonă cartofi, 0.60 lei/kg.
Tel. 0726-44291. (RR)
Vând în Reşiţa viţea de 6 luni,
roşu cu alb, 1400 lei. Tel. 0724093929. (RR)
Vând în Reşiţa viţel de 10 luni,
2100 lei. Tel. 0757-217622, 0355427957, după ora 18.00. (RR)

Vând în Reşiţa 4 cauciucuri de
vară 155x65x14, 250 lei neg; 2
cauciucuri de 165x70x14 M+S, 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 la Butin balotieră românească sau la schimb cu utilaje
agricole. Tel. 0723-128805. (RR)
Cumpăr în Cornuţel Banat o
pereche de hamuri, ofer până la 400
lei, şi o căruţă pentru cai, în stare
foarte bună. Tel. 0738-860067. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri 175x
70x14, 70 lei/buc; biciclete adulţi,
damă şi bărbătească, marca Peugeot, 200 lei/buc; portbagaje auto
pt. biciclete, 60 lei/buc; cauciucuri
moto, 50 lei/buc; roată 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 pe 14 ţoli
pentru Opel, Mercedes Clasa A,
Citroën, Renault, 50 lei/buc; plăcuţe
de frână de faţă noi, sigilate, marca
Ferodo Premier, pentru Mercedes
Vito, Opel Astra de 1.8 şi 2.0 l, Opel
Zafira, Volkswagen Touareg an
2000 şi BMW seria 5, 150 lei/set.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa diverse utilaje
agricole: pluguri cu 2 brazde la 1250
lei, discuri cu 20 şi 24 taleri, baterii
reglabile, 2600-2800 lei, grape
purtate care se rabatează, 1000 lei,
prăşitori, semănători, instalaţii de
erbicidat şi altele; un Audi 80 din
1991, motor de 1.8 benzină, stare
foarte bună, 600 €; motor de 1.6
diesel plus cutie, stare perfectă de
funcţionare, 200 € neg. Tel. 0726721708. (RR)
Vând la Măureni tractor 650 din
1993, 3450 € neg; semănătoare de
porumb. Tel. 0756-025374. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, benzinar,
model sport, 3 uşi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 airbaguri, climă,
distribuţie pe lanţ nouă, baterie
schimbată, bucşe noi, consum mic,
înmatriculat în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bună, 1850
€. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Mâtnic bicicletă cu motor, 150 €. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Re şi ţa autoturism
Hyundai Sonata din 2005, full
option, stare impecabilă, 4200 €
neg, accept şi variante. Tel. 0756282768. (RR)
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Preţ 1,5 lei

ANUNTURI
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Ofer loc de muncă pentru femei
în domeniul comerţului, 8 ore/zi, în
piaţa Reşiţa Nord. Salariu motivant.
Tel. 0743-832446.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Caut femeie cu experienţ ă
pentru lango şerie, part-time
sâmbătă şi duminică. Ofer salariu
atractiv. Tel. 0743-832446.
Tractări auto şi transport utilaje
Reşiţa. Tel. 0741-631795.
Transport marfa Reşiţa. Tel.
0741-631795.
Înfiinţ ăm firme. Tel. 0723846071.
Familie serioasă, educator
învăţător cu experienţa şi multă
seriozitate ne ocupăm cu mare drag
de copiii persoanelor plecate în
străinătate. Oferim cazare, masă,
ne ocupăm de teme şi educaţia lor.
Oferim multă dragoste şi căldură.
Tel. 0748-841669.
Executăm lucrări interioare sape
tencuieli rigips gresie faianta
laminate zugraveli etc. Tel. 0748796812.
Familie serioasă, educatorînvăţător, îngrijim persoane în
vârstă la domiciliul acestora. Oferim
căldura, dragoste şi respect. Tel.
0748-841669.
Profesoar ă cu experien ţ ă,
pregătesc teme cu copiii clasele 1-8
la toate materiile. Ofer seriozitate.
Preţ 10 lei/oră. Tel. 0748-841669.
Profesoară de franceză, studii
terminate la Paris, dau meditaţii
limba franceză orice nivel. Preţ 15
lei/oră. Tel. 0748-841669.
Servicii transport în judeţ şi ţară,
1,5 lei/km. Tel. 0743-092585.
Servicii în gospodării, curăţat
pomi, tai lemne cu drujba. Tel. 0743092585.
Familie serioasă, 54-56 ani,
educator-învăţător, luăm în întreţinere persoane în vârst ă fără
moştenitori de la sat sau de la oraş.
Oferim dragoste, căldură şi respect.
Tel. 0748-841669.
Echipă executăm int-exterioare
zidarii de la A la Z acoperişuri cofrari
instalatii termice şi sanitare gresie
faianta preturi accesibile. Tel. 0741624238.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Balon cu aer cald Timişoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezervări
şi informaţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Zbor peste Timişoara de 30 min,
25 € + tva / persoană. Rezervări pe
www.maxair.ro sau la telefon 0755084464. Vă aşteptăm să zburaţi cu
noi.
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Imobiliare
Vând casă în Reşiţa cu suprafaţa construită de 96 mp şi curte de
1459 mp. Tel. 0772-145659.
Vând casă la Muncitoresc, str.
Castanilor nr. 42, 2 camere,
bucătărie, baie, toate utilităţile. Preţ
10.999 € neg. Tel. 0743-832446.
Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac şi staţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.
Vând urgent casă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, fosă
septică, gresie, faianţă, teracotă,
u ş ă metalică, grădină, cablu,
telefon. Preţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0255-236325.
Vând apartament în Reşiţa,
amenajat deosebit, centrală pe gaz,
climă, balcon, logie, boxă, central,
etaj 2/2, ocupabil imediat. Tel. 0744596495.
Ofer spre închiriere o garsonieră
în Reşiţa, Govândari. Tel. 0722828285. (RR)
Vând la Rusova Veche, în apropiere de Oraviţa, casă la strada
principală compusă din 3 camere,
baie şi bucătărie faianţate plus
gresie, mobilată, dotată cu tot ce
trebuie, electrocasnice, 2 coridoare
în formă de L, alimentarea cu apă pe
bază de hidrofor, grajduri, hambare,
grădină mare cu pomi fructiferi,
numai altoi, în curte vie şi pomi
fructiferi, magazie de lemne, lemne
pentru tot anul, ocupabilă imediat,
13.000 € neg. Tel. 0721-157588,
0731-306659. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane,
centrală, izolaţie interioară, uşile
schimbate, renovat recent, 28.500 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255222550. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 45.000 € neg
sau fac schimb cu apartament sau
casă în Caransebeş. Tel. 0722551615. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare casă din
cărămidă, compusă din mai multe
camere dintre care 3 la stradă,
anexe, cu un teren lângă casă de
3000 mp, 20.000 € neg. Tel. 0762188929. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari, zona
Intim, apartament 3 camere, confort
1, semidecomandat, termopane,
gresie, faianţă, centrală termică, aer
condiţionat, etaj 1, 35.000 € neg;
birou (spaţiu imobiliar) în Reşiţa situat pe A.I. Cuza, cu intrare la strada
principală, 36 mp, toate autentificările de rigoare, poate funcţiona din
primul moment, dotat cu toată
aparatura birotică necesară, 22.000
€ neg; teren la Crivaia, 3500 mp,
străbătut de pârâu, împădurit, acces
auto, 3 €/mp neg; teren la Cuptoare
cu posibilităţi de apă şi curent, în
pantă, la prima staţie de autobuz
spre Secu, 1500 mp, 1.5 €/mp neg;
teren la Caransebeş, 3500 mp,
drept, dotat cu gaz, apă, curent, linie
telefonică, zona Ardealului, pe A.I.
Cuza, 3.5 €/mp neg. Tel. 0756282768. (RR)

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
Vând la Mehadica casă compusă din 2 corpuri, unul mai mare şi
unul mai mic, fântână în faţa casei,
canalizare, grădină, 10.000 €. Tel.
0255-222404. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, 61 mp, bucătărie,
baie, hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopane, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate în
interior şi la intrare, îmbunătăţirile
realizate în 2014, situat la etajul 2,
26.000 € sau variante, schimb pe
casă în Reşiţa zona Luncă. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând în Rafnic casă 2 camere,
şopru închis, şopru pentru lemne,
curte şi grădină mare cu pomi şi viţă
de vie, fântână în curte şi fântână
prin cădere, anexe, 10.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)
Cumpăr teren arabil în Zorlenţu
Mare, zona Câmpuri. Tel. 0766531009. (RR)

(continuare în pagina 7)
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Primăria Reşiţa ne informează
Cu ocazia celei de a-37-a ediţii a Târgului Internaţional de Turism de
la Belgrad, în data de 20.02.2015 a avut loc şi la partenerul sârb
semnarea Cartei de Înfrăţire între municipiul Reşiţa şi oraşul Veliko
Gradişte. Prezenţa delegaţiei Primăriei Municipiului Reşiţa, condusă
de Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, din care a făcut
parte şi viceprimarul Lucian Voina şi alţi reprezentanţi ai Primăriei şi
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în capitala Republicii Serbia,
reprezintă încă o dovadă a colaborării fructuoase între Municipiul
Reşiţa şi oraşe din Serbia. La eveniment au participat şi preşedintele
municipalităţii Veliko Gradişte, Dragan Milic, directorul Organizaţiei de
Turism Veliko Gradişte, Dajana Stoianovic, coordonatorul de
dezvoltare economică locală, Jasmina Petrovic, dar şi reprezentanţi ai
instituţiilor judeţene din Caraş-Severin.

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
în domeniul silvic în anul 2014
În anul 2014, la organizarea şi desfăşurarea
acţiunilor în domeniul silvic, s-a avut în vedere
situaţia operativă de pe raza judeţului, zonele de risc
ridicat unde în anii precedenţi s-a înregistrat o
creştere a infracţionalităţii în domeniul silvic,
urmărindu-se în principal:
l prevenirea şi descoperirea tăierilor ilegale din
fondul forestier proprietate publică şi privată,
l tragerea la răspundere a persoanelor care
săvârşesc astfel de fapte.
Pentru realizarea acestor obiective au fost
reactualizate protocoale de colaborare şi au fost
executate acţiuni şi controale cu specialiştii,
I.T.R.S.V. Timişoara, Direcţia Silvică Caraş-Severin,
Garda de Mediu, Garda Financiară, Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Vamă şi Jandarmeria Română.
În baza direcţiilor de acţiune stabilite au fost
executate 1466 acţiuni şi controale, din care: în
fondul forestier 249, pe linia provenienţei, prelucrări,
depozitări şi valorificări materialului lemnos 251, pe
linia legalităţii transportului materialului lemnos
împreună cu specialişti silvici, aparţinând Direcţiei
Silvice Caraş-Severin, ocoalelor silvice sau din

cadrul I.T.R.S.V. Timişoara 904, alte acţiuni 62.
În urma acestor activităţi preventive au fost
verificate 131 de exploatări forestiere, 83 instalaţii de
debitat, 46 depozite, 33 târguri, pieţe oboare, 2167
mijloace de transport.
Au fost sesizate 203 infracţiuni silvice (- 27), un
număr de 166 s-au comis în mediul rural şi 37 în
mediul urban. Au fost constatate 353 infracţiuni, în
cadrul instrumentării unui număr de 152 dosare
penale (+ 21).
În ceea ce priveşte dosarele penale care au avut
ca obiect fapte prevăzute de Codul Silvic, la
începutul perioadei s-au aflat în lucru un număr de
204 dosare penale (- 11) , au fost înregistrate 198 (20) dosare penale şi au fost înaintate unităţilor de
parchet cu propuneri legale 152 (+ 21) dosare
penale, astfel că, la sfârşitul perioadei au rămas în
lucru 250 (+ 46) dosare penale.
Au fost aplicate un număr de 215 sancţiuni
contravenţionale (- 121), în valoare de 229.000 lei şi
a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea de
772 mc material lemnos (+ 377 mc) şi cantitatea de
984 mc (- 674 mc) confiscare valorică.

Copilărie fără delincvenţă

Reşiţa şi Veliko Gradişte au colaborat cu succes până în prezent,
reuşind să atragă şi finanţări nerambursabile în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră IPA România-Serbia 2007-2013 prin care
s-a implementat proiectul „Nestemate ale tezaurului folcloric român şi
sârbesc - Păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale în Reşiţa, Lugoj
şi Veliko Gradişte”, care a avut ca scop principal promovarea culturii
tradiţionale din zonele Banatului de munte, Banatului de câmpie şi a
Banatului sârbesc.
Municipalitatea reşiţeană speră să continue colaborarea cu
administraţia locală din Veliko Gradişte în scopul de a dezvolta şi de a
promova cultura, educaţia, sportul, asistenţa socială, turismul celor
două zone dar şi a proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi a
dezvoltării urbane durabile a celor două oraşe. Această colaborare
poate fi benefică pentru ambele oraşe, în contextul noului exerciţiu
financiar 2014-2020 al Uniunii Europene.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin (Compartimentul de Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii şi Serviciul de Investigaţii
Criminale) împreună cu psihologul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului CaraşSeverin au desfăşurat ultima activitate informativpreventivă “la clasă” în cadrul proiectului “Coplilărie
fără delincvenţă!” beneficiarii fiind elevii clasei a VIIa A ai Şcolii Gimnaziale “Mihai Peia” din Reşiţa .
Ţinând cont de nevoia concretă de informare a
beneficiarilor stabilită în urma aplicării sondajului de
opinie pre-campanie, temele abordate şi în cadrul
acestei activităţi au făcut referire la: definirea şi
exemplificarea delincvenţei juvenile, prevederile
legale privind răspunderea penală şi măsurile ce pot
fi luate faţă de minori care răspund sau nu penal,
modul eficient de gestionare a unor situaţii
conflictuale ivite între elevi, consecinţele legale şi
sociale ale comiterii de infracţiuni şi prezentarea
instituţiilor la care se pot adresa pentru sprijin, atunci

când se află în dificultate.
Prezentarea aspectelor legale şi transmiterea
recomandărilor preventive a fost atributul ofiţerului
de prevenire în timp ce psihologul DGASPC a
evidenţiat principalele cauze şi forme de manifestare
a delincvenţei iar ofiţerul din cadrul Serviciului de
Investigaţii Criminale a prezentat câteva studii de
caz, cu autori minori, insistând asupra măsurilor
luate împotriva acestora.
Privitor la principalii factori care favorizează
adoptarea unui comportament delincvent de către
adolescenţi s-a făcut referire concretă la influenţa
anturajului, teribilismul specific vârstei, lipsa de
preocupare pentru activităţi sportive sau culturale, în
timpul liber, comunicarea deficitară cu prietenii,
colegii de şcoală şi membrii familiei dar mai ales
utilizarea violenţei verbale şi fizice în relaţiile
interpersonale.
În susţinerea temelor prezentate, elevii au şi au
vizionat o serie de clipuri educative.

Vineri, 27 februarie, la ora 12:20, copiii care beneficiază de
serviciile Centrului de Zi „ABC” se vor afla în Centrul Civic al
municipiului Reşiţa pentru a oferi doamnelor şi domnişoarelor
mărţişoare, creaţii proprii.
Mai târziu, la ora 13:15, cei mici vor aduce simbolul primăverii şi la
Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane Vârstnice din
Reşiţa unde vor susţine un scurt moment artistic, iar la final vor dărui
mărţişoare doamnelor beneficiare ale Centrului.
În vederea menţinerii curăţeniei la nivelul municipiului şi a asigurării
confortului cetăţenilor, Primăria municipiului Reşiţa, prin intermediul
operatorului de salubritate S.C. Supercom S.A. - punct de lucru Reşiţa,
în baza Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de măturat,
spălat, stropire, întreţinere a căilor publice şi de salubrizare a parcurilor
şi a zonelor verzi amenajate în municipiul Reşiţa, nr. 23776/
17.12.2013, a demarat o amplă acţiune de salubrizare a municipiului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în calitate partener în cadrul proiectului PACINFO!
Rolul social şi de mediu al agriculturii în regiunile montane, proiect cofinanţat de Comisia Europeană
prin Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Ministerul Mediului, Apelor şi
Pădurilor, organizează un Seminar pentru fermierii din zonele montane ale judeţului, cu tema "Politica
agrară comună privind protectia mediului", pe data de 28 februarie 2015. Acţiunea va începe la ora
10,00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73.

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 26.02-01.03.2015
JOI, 26 februarie
Ora 20.00
Al şaptelea fiu
Seventh Son - 3D
VINERI, 27 februarie
Ora 14.00
Băiatul din vecini
The Boy Next Door
Ora 16.00
Efectul Lazarus
The Lazarus Effect
Ora 18.00
Focus
Ora 20.00
Al şaptelea fiu
Seventh Son - 3D
SĂMBĂTĂ, 28 februarie
Ora 10.00 şi 12.00 Pene galbene
Yellowbird - 3D dublat în limba română
Ora 14.00
Băiatul din vecini
The Boy Next Door
Operatorul va intensifica ritmul lucrărilor, acţionând continuu Ora 16.00
Efectul Lazarus
(înclusiv sâmbăta) pe întreaga rază a municipiului, până la înlăturarea
The Lazarus Effect
în totalitate a materialului antiderapant.
Ora 18.00
Focus
În această situaţie, facem un apel la înţelegere din partea Ora 20.00
Al şaptelea fiu
cetăţenilor pentru disconfortul creat.
Seventh Son - 3D
Cabinet Primar
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DUMINICÄ, 1 martie
Ora 10.00 şi 12.00 Pene galbene
Yellowbird - 3D dublat în limba română
Ora 14.00
Băiatul din vecini
The Boy Next Door
Ora 16.00
Efectul Lazarus
The Lazarus Effect
Ora 18.00
Focus
Ora 20.00
Al şaptelea fiu
Seventh Son - 3D
Preţuri bilete:
Filme 2D - 10 lei
Filme 3D - 15 lei
Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţionează
separat (5 lei) şi rămân la spectator pentru a putea fi
folosiţi ulterior la un alt film în sistem 3D.
Programul casieriei:
JOI - între orele 17.00 şi 20.00
VINERI - între orele 12.00 şi 21.00
SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ - între orele 9.00 şi 21.00
Nu se vând bilete anticipat.

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a programat pentru miercuri, 25 februarie a.c., la sediul
Palatului Administrativ, sala de şedinţe de la etajul I, următoarele:
l şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, l şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din
cu începere de la ora 12,00, având următoarea tematică:
judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea tematică:
1. Informare privind activităţile de formare profesională desfăşurate
1. Informare cu privire la activităţile de salubrizare desfăşurate în localităţile urbane. Amenajarea
punctelor de colectare.
pe raza judeţului Caraş-Severin.
2. Informare cu privire la colectarea deşeurilor la nivelul judeţului Caraş-Severin.
2. Informare privind stadiul de implementare a O.U.G. nr.155/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea
3. Informare privind stadiul implementării cardurilor naţionale de asigurări de sănătate.
programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
4. Diverse.
3. Eficienţa activităţilor desfăşurate de Inspectoratul Teritorial de
Informare privind stadiul implementării
Muncă al Judeţului Caraş-Severin pe linia diminuării accidentelor de
muncă soldate cu deces sau vătămare corporală a angajaţilor.
cardurilor naţionale de asigurări de sănătate
Deficienţe constatate şi măsuri luate pentru asigurarea respectării
legislaţiei specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Pentru serviciile medicale de urgentă nu este
Ce este cardul national de sănătate?
4. Diverse: aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei
necesară
utilizarea cardului de sănătate. Aceste
ţional
de
s
n
Cardul
na
ă
ătate
este
un
proiect
de
de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 29.01.2015.
interes naţional care are ca scop principal servicii fac parte din pachetul minim de servicii
transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate medicale, care se acordă atat persoanelor asigurate
în sistemul de asigurări sociale de sănătate.Cardul cat şi celor neasigurate.
Informare privind stadiul de implementare a
Când se schimbă cardul?
naţional de sănătate este codul de acces pentru
O.U.G. 155/2001 cu modificările şi completările toate sistemele informatice ale CNAS. El va deveni
1. La expirarea acestuia.
2. Cardurile naţionale predate caselor de
instrumentul de confirmare a prestării tuturor
ulterioare, privind aprobarea programului de
serviciilor din sistem (Platforma informatică din asigurări de sănătate de către asiguraţi, ca urmare a
gestionare a câinilor fără stăpân
unor defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor
asigurările de sănătate - PIAS).
înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice
Ce conţine cardul?
Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 martie
Pe card şi în cip-ul cardului sunt imprimate de funcţionare, vor fi returnate Companiei Naţionale
2014 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor următoarele informaţii:
„Imprimeria Naţională” – S.A. pe bază de borderou
aduse de către legea nr. 227 din 23 aprilie 2002;legea nr. 391 din 30 l Numele şi prenumele asiguratului
centralizator, iar aceasta, în termen de 30 de zile
octombrie 2006; legea nr. 258 din 26 septembrie 2013; legea nr. 187 l Cod unic de identificare în sistemul de asigurări lucrătoare de la returnare, retipăreşte cardurile
din 24 octombrie 2012.
naţionale respective; în această situaţie asiguratul
sociale de sănătate
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresia «câine fără stă- l Numărul de identificare al cardului naţional de nu suportă cheltuielile de retipărire.
pân» are următoarea semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut asigurări sociale de sănătate (CID)
3. Asiguratul suportă contravaloarea cardului
pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, l Data naşterii
naţional, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei
în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, l Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)
acestuia ( în total aproximativ 16 lei), în situaţia
nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microciDoar la cererea asiguratului, medicul de solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a
pare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situaţia
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Conform date medicale.
modificării datelor personale de identificare
O.u.G. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind
Cine intra in posesia cardului naţional de (exemplu: schimbarea numelui prin căsătorie),
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan Consiliile sănătate?
precum şi în alte situaţii justificate la solicitarea
locale, au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de
Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani asiguratului.
60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de vor primi cardul naţional de sănătate. Copiii cu vârsta
Ce se întâmplă în cazul persoanelor care
urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
de pana la 18 ani beneficiază de servicii medicale refuză cardul?
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân gratuite conform legii.
După data de 01.05.2015, persoanele care
înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza
Cum intri in posesia cardului national de refuză în mod expres, din motive religioase sau de
de date organizată la nivelul acestora.
sănătate?
conştiinţă, primirea cardului naţional, fac dovada
La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără
În data de 19 septembrie 2014 a început procesul calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat
stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea
capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa contractele subsecvente încheiate de CNAS şi care este luat în evidenţă. Adeverinţa de asigurat cu
Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimen- casele de asigurări cu CN Poşta Romana.
o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe
telor judeţene, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei
Poşta Română a avut la dispozitie 20 de zile din baza unei cereri adresate casei de asigurări de
ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrative teritoriale.
momentul preluării pentru a distribui cardurile de sănătate la care acesta este luat în evidenţă.
Consiliile locale, au obligaţia de a amenaja şi de a suplimenta din sănătate asiguraţilor.
Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a
fonduri proprii în funcţie de necesităţi, în condiţiile prevăzute în anexa
Cardul a fost distribuit personal de catre factorul adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria
nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
poştal în baza unui act de identitate si a semnăturii răspundere privind refuzul cardului, precum şi de
Consiliile locale, au obligaţia de a încadra în serviciile specializate de primire. Poştaşul a avut obligaţia de a face cel cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost
pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puţin un tehnician veterinar putin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul distribuit.
pentru evidenţă şi supraveghere.
Casele de asigurări de sănătate vor elibera
în care acesta nu a fost gasit acasă, i-a fost lăsat un
Consiliile locale, au obligaţia de a asigura prin servicii specializate aviz poştal pe care s-a menţionatat perioada în care cardurile naţionale oricând în perioada de
asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni sanitar- asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.
valabilitate a acestora pe baza unei cereri scrise a
veterinare prevăzute de legislaţia sanitar veterinară, precum şi
Dacă în cele 20 de zile cardurile care nu au putut asiguraţilor, inclusiv celor care au refuzat iniţial
identificarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii fi distribuite, CN Poşta Romana, în termen de 10 zile primirea cardului naţional.
veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
Cum intră în posesia cardului asiguraţii
lucrătoare a predat cardurile caselor de sănătate în
Pentru punerea in aplicare a O.U.G. 155/2001 cu modificarile si evidenţa cărora se află asiguraţii.
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.?
completarile ulterioare, INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI
Pentru asiguraţii aflaţi în evidenţa
Asiguratul care nu a primit cardul prin intermediul
CARAS-SEVERIN a trimis tuturor consiliilor locale din judet ,cu adresa serviciilor poştale trebuie să ia în calcul termenul in C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Companiei Naţionale
nr. 4/10760/05.11.2013 instiintarea pentru crearea serviciului care cardul său de sănătate ajunge la casa de „Imprimeria Naţională” - S.A., ca urmare a
specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan si desemnarea unei asigurări.
procesului-verbal încheiat cu Casa Naţională de
persoane care sa gestioneze REGISTRUL CAINILOR FARA STAPAN.
Cardul naţional de sănătate va deveni obligatoriu Asigurări de Sănătate şi ulterior de către aceasta cu
In urma acestei adrese au trimis rasuns un numar de 70 din cele 77 începând cu data de 01.05.2015.
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., asigură transmiterea
de consilii locale ( prezentate in ANEXA 1), care au infiintat serviciului
Cum activezi cardul de sănătate?
cardurilor naţionale la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., care
specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan si au desemnat o
Activarea cardului de sanatate se va face la orice realizează distribuţia acestora către asiguraţii
persoana care sa gestioneze REGISTRUL CAINILOR FARA furnizor de servicii medicale (cabinet de medicina proprii.
STAPAN.. Doua consilii locale au infiintat si autorizat adaposturi pentru primara, spital, ambulatoriu, laborator) la care
Referitor la distribuirea cardurilor către asiguraţi
caini fara stapan. (RESITA SI BOCSA) In adapostul consiliului local asiguratul va apela prima data după primirea facem următoarele menţiuni:
RESITA la data de 01 01 2015 se aflau 382 de caini. De la 01 01 2015 cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă l Carduri returante de Poştă către Casa de
pana la 15 februarie 2015 au fost capturati din oras 26 de caini in special la medic pentru activarea cardului.
Asigurări de Sănătate Caraş-Severin: 20.083
aceeasi perioada au murit 17 caini
Operaţiunea de activare constă în înlocuirea pin- l Carduri emise pentru persoane care au decedat:
In adapostul consiliului local BOCSA la data de 01 01 2015 se aflau ului de transport al cardului (0000) cu un pin din patru 4.664
15 caini care se afla si acum in adapost.
cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl l Carduri ce trebuie dsitribuite: 15.419, din care
La nivelul judetului CARAS-SEVERIN, functioneaza si un adapost divulge. Pin-ul rămane în proprietatea asiguratului, 3.621 au fost distribuite către asiguraţi sau către
de caini privat ASOCIATIA PROPET cu locatia in MEHADIA. In la fel ca şi cel de la cardul bancar.
medicii de familie.
adapostul privat la data de 01 01 2015 se aflau 185 de caini De la 01 01
În zilele următoare toate cardurile ce au alocat un
Toţi furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu
2015 pana la 15 februarie 2015 au fost capturati 32 de caini; si au
Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin şi- cod de parafă (parafa corespunde unui medic de
murit 7 caini . Au fost dusi spre adoptie cu documente legale , in
familie) vor fii predate medicilor de familie titulari ai
au achitiţionat cititoarele de carduri.
AUSTRIA si GERMANIA 52 de caini in lunile ianuarie februarie 2015.
Cum utilizezi cardul de sănătate?
parafelor, urmând ca aceştia să le distribuie într-un
Odată activat, cardul de sănătate va fi prezentat timp cât mai scurt aiguraţilor de pe lista proprie. Mai
ori de cate ori asiguratul apelează la furnizorii aflaţi în rămâne un număr de carduri care nu au tipărit nici un
contract cu casa de asigurări de sănătate pentru cod de parafă, ca urmare aceşti asiguraţi urmează
să le ridice de la sediul Casei de Asigurări de
servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul in cititor, iar Sănătate Caraş-Severin, deoarece la momentul
tipării nu erau înscrişi la nici un medic de familie.
asiguratul va tasta pin-ul.
Foarte important!
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în
Cardul de sanatate va asigura accesul la servici
care va informa furnizorul dacă posesorul
cardului este sau nu asigurat.
medicale pe teritoriul Romaniei. Pentru servicii
Utilizarea cardului reprezintă dovada că medicale devenite necesare în timpul şederii
asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii temporare pe teritoriul unei tări din spaţiul
medicale. În acest fel se validează serviciul de care UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa
a beneficiat, în vederea decontării din fondul de de asigurări eliberarea unui card european de
asigurări sociale de sănătate.
sanatate (CEASS).
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Culturile vegetale au reprezentat puţin peste jumătate (52%) din
producţia agricolă totală a Uniunii Europene în 2014, în timp ce producţia
animală a fost responsabile pentru 43%, potrivit datelor publicate de
Eurostat. În rândul statelor membre, România a avut cea mai mare
concentraţie pe culturile vegetale (73%), situându-se pe ultimul loc în ceea
ce priveşte ponderea producţiei animale (26%).

Grupul petrolier american Chevron intenţionează să renunţe anul acesta la planurile sale
legate de concesiunile de zăcăminte de gaze de şist din România, ultimul stat european unde
compania era încă activă în domeniu. Acesta era al doilea cel mai mare proiect al grupului gigant
în Europa, anunţă Wall Street Journal. Anunţul vine la scurt timp după ce americanii au renunţat
la activităţile de explorare a gazelor de şist din Polonia, iar anul trecut au renunţat la acordurile pe
care le aveau cu Lituania şi Ucraina tot în privinţa gazele de şist.

Metodologia-cadru de organizare }i desf@}urare a examenelor de finalizare a
studiilor în înv@]@mântul superior aferente promo]iei anului universitar 2014-2015

Comisia parlamentară pentru modificarea
legii electorale a votat în unanimitate revenirea
la votul pe liste la alegerile parlamentare.
Comisia a mai decis că un partid politic va putea
Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat, prin soluţionarea contestaţiilor se stabilesc prin regulamentul propriu. fi constituit doar din trei membri. Astfel dispar o
ordin, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a Membrii comisiilor pentru examene şi ai comisiilor pentru analiza serie de condiţii existente până în prezent
examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi soluţionarea contestaţiilor nu se pot afla, cu cei examinaţi sau pentru înfiinţarea unui partid.

(licenţă/diplomă şi disertaţie) aferente promoţiei anului
universitar în curs.
În conformitate cu prevederile acestui ordin, examenele de
finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele
stabilite de senatele instituţiilor organizatoare, din care două
sesiuni în anul universitar curent şi o sesiune în luna februarie a
anului universitar următor.
Pot susţine examen de licenţă/diplomă absolvenţii de
învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente,
lichidate sau intrate în lichidare, dar şi absolvenţii care au
promovat examenul de selecţie în condiţiile Legii nr. 60/2000
privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular
de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de
învăţământ superior de stat acreditate.
Examenul de licenţă/diplomă constă din două probe: o probă
de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (care
poate fi scrisă, orală sau probă practică, la alegerea fiecărei
universităţi acreditate), respectiv prezentarea şi susţinerea
lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. Probele se desfăşoară
în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei/
comisiilor de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.
Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de
diplomă sunt publice. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul
web al instituţiei de învăţământ superior.
În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima
probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o
componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică sub
forma unei lucrări scrise din tematica şi din bibliografia anunţate
de către comisia de organizare (formată din specialişti
desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie
acreditate).
Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie
să fie cel puţin 6,00, iar nota de promovare trebuie să fie cel puţin
5,00 la fiecare dintre cele două probe. Media fiecărei probe,
calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de
examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se
determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele
orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea
comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenţă/diplomă nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul
comisiei este reglementată prin regulamentul propriu.
Programele de studii universitare de master, organizate în
baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
se finalizează cu examen de disertaţie. Examenul de disertaţie
constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.
Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în
prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de
examen şi a examinatului.
Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie
cel puţin 6,00. Media examenului de disertaţie se calculează cu
două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de
examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor
cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu
este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este
reglementată prin regulamentul propriu.
Modalitatea de desemnare şi componenţa comisiilor pentru
examenele de licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru

între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea
inclusiv. Componen ţa comisiilor pentru examenele de
licenţă/diplomă şi disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea
contestaţiilor se publică pe site-ul web al instituţiei. Conducerea
instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor
de finalizare a studiilor.
Contestaţiile se depun şi se rezolvă conform regulamentului
propriu, exclusiv la nivelul instituţiei de învăţământ superior care
a organizat examene de licenţă/diplomă şi disertaţie. Deciziile
comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.
Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau
artistice nu pot fi contestate.
Regulamentul propriu trebuie să cuprindă şi prevederi
exprese privind măsurile luate de instituţiile organizatoare pentru
asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi
susţinute, precum şi prevederi exprese privind interzicerea
comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării
de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă,
de diplomă sau de disertaţie.
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor se eliberează de către instituţia
organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data
promovării. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au
promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere,
adeverinţe de absolvire a studiilor.
O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi
desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii
proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de
la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii învăţământului nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţiile de învăţământ superior acreditate aflate în
perioada de monitorizare specială au dreptul să organizeze şi să
desfăşoare examene de licenţă/diplomă şi examene de
disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior autorizate
provizoriu susţin examen de licenţă/diplomă numai în cadrul
instituţiilor de învăţământ superior acreditate care au programe
de studii similare acreditate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
În situaţiile prevăzute de Legea nr. 60/2000 privind dreptul
absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior
de stat acreditate, susţinerea examenului de licenţă/diplomă
este condiţionată de promovarea de către absolvenţi a unui
examen de selecţie. Examenul de selecţie se organizează şi se
desfăşoară în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă/diplomă.
Examenul de selecţie promovat este recunoscut în toate
sesiunile ulterioare de examene de licenţă/diplomă, dar numai în
cadrul instituţiei la care a fost susţinut şi promovat. Instituţiile de
învăţământ superior acreditate care organizează şi desfăşoară
examen de selecţie prevăd în regulamentul propriu un capitol
distinct privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
selecţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 20.02.2015

Preşedintele Klaus Iohannis se află într-o
vizită oficială în Germania. Pe agendă sunt
prevăzute întâlniri cu preşedintele Joachim
Gauck şi cancelarul Angela Merkel. Potrivit unui
comunicat pe de site-ul Guvernului german,
discuţiile vor viza relaţiile bilaterale, teme pe de
agenda europeană şi internaţională, în special
situaţia din Ucraina şi Republica Moldova,
precum şi evoluţiile din Balcanii de Vest.
Camera Deputaţilor, for decizional, a
adoptat proiectul de lege care aduce modificări
Codului Silvic. Noul cod prevede că proprietarii
de păduri cu suprafeţe de până la 10 hectare pot
efectua tăieri de 3 metri cubi de lemn, pe hectar,
anual. Proiectul mai stabileşte că suprafaţa
maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia,
accesul şi împrejmuirea, este de maximum 250
metri pătraţi în cazul proprietăţilor forestiere mai
mari de 5 ha şi de maximum 5% din suprafaţa
proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m
pătraţi, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere
este mai mică de 5 ha.

A.N.R.P. a emis primele decizii de
actualizare în temeiul legii nr. 164/2014
(Basarabia, Cadrilater şi Bucovina de Nord)
A.N.R.P. a început emiterea deciziilor de
actualizare cu inflaţia a despăgubirilor pe care
urmează să le plătească. Actualizarea se face
pentru perioada de la emiterea hotărârilor prin
care comisiile judeţene/Cancelaria Primului-ministru/Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor au stabilit valoarea despăgubirilor,
şi până la momentul apariţiei Legii nr. 164/2014,
respectiv luna decembrie 2014.
Potrivit noului cadru legal, plata despăgubirilor stabilite prin deciziile emise de entităţile mai
sus menţionate, pentru imobilele abandonate în
Cadrilater (Legea nr. 9/1998) sau Basarabia,
Bucovina şi ţinutul Herţa (Legea nr. 290/2003),
se efectuează în ordinea cronologică a emiterii
acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o
perioadă de 5 ani, începând cu data de 1
ianuarie 2015.
Pentru fiecare tranşă, A.N.R.P. va emite un
titlu de plată, iar Ministerul Finanţelor Publice va
onora respectivul titlu de plată în cel mult 180 de
zile de la emiterea acestuia. Cuantumul unei
tranşe nu poate fi mai mic de 20.000 lei. În cazul
în care suma care trebuie plătită este mai mică
de 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, întro singură tranşă.

l Preşedintele Klaus Iohannis va face o vizită oficială în Ucraina, pe 17 martie, când se va întâlni cu omologul său, Petro Poroşenko l Preşedintele Bulgariei, Rosen
Plevneliev, a efectuat o vizită oficială în România l Inventarierea terenurilor, operaţiune stabilită prin Legea nr. 165/2013 în sarcina autorităţilor cu scopul de a identifica
suprafeţe de teren disponibile pentru retrocedare, este la acest moment realizată în proporţie de 91% la nivel naţional l Cantitatea de gaze naturale importate de
România a scăzut anul trecut cu peste 60% faţă de anul precent, iar producţia internă a rămas aproape constantă, înregistrând o creştere mai mică de 1% l Preşedintele
României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 februarie a.c., cererea de reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale
de Justiţie l Plenul parlamentului se va reuni luni, 2 martie, pentru a supune votului numirea lui Eduard Hellvig la conducerea Serviciului Român de Informaţii l Camera
Deputaţilor, for decizional, a adoptat un proiect de lege pentru conferirea titlului onorific de martir şi erou al naţiunii române lui Avram Iancu l Deputaţii au adoptat, pe
articole, proiectul de lege care prevede egalizarea vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi. Astfel, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei va ajunge la 65
de ani l Deputaţii au respins cu majoritate de voturi moţiunea simplă a PNL la adresa ministrului muncii, Rovana Plumb l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1799/2014
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor
la instituţiile publice (M.O. nr. 1 din 05.01.2015)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ghidul privind reabilitarea conductelor pentru transportul
apei. Indicativ GP 127-2014, din 26.11.2014 (M.O. nr. 2bis din
05.01.2015)
l Hotărârea nr. 1104/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de
consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie (M.O. nr. 4 din 05.01.2015)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5114/2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi
finalizare a programului special de revalorizare a formării
iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei
de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului
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postliceal sanitar (M.O. nr. 5 din 06.01.2015)

învăţământul preuniversitar 2015 (M.O. nr. 10 din 07.01.2015)

organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de
revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist,
dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii
învăţământului postliceal sanitar din 15.12.2014 (M.O. nr. 5
din 06.01.2015)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/
coordonate a c ăror activitate vizează învă ţ ământul
preuniversitar din 15.12.2014 (M.O. nr. 8 din 07.01.2015)
l Ministerul Afacerilor Interne - Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Arhivelor Naţionale, din 18.12.2014 (M.O. nr.
9bis din 07.01.2015)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5109/2014
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din

modificarea Normelor metodologice privind recoltarea,
depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea
probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei
în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor
implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul
rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.512/2013 (M.O. nr. 10 din 07.01.2015)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Comitetul consultativ pt. sectorul pescăresc din 29.12.2014 (M.O. nr. 12 din 07.01.2015)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 131/2014 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 (M.O.
nr. 13 din 08.01.2015)

l Ministerul Educa ţiei Naţionale - Metodologia de l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1621/2014 privind

Cu 265 de voturi pentru, 51 contra şi 63 de abţineri
camera deputaţilor din parlamentul italian a aprobat
legea privind răspunderea civilă a magistraţilor, care
dă posibilitatea celor care au suferit un prejudiciu în
Justiţie să ceară despăgubiri statului, care are obligaţia
de a lua măsuri împotriva magistratului.

Parlamentul din Bosnia a aprobat un angajament de a reforma
economia şi rezolva diviziunile politice, potenţial deblocând o ofertă
care a stagnat din 2008 privind demararea procedurilor de preaderare
la Uniunea Europeană. Liderii rivali, musulmani, croaţi catolici şi
ortodocşi sârbi, din Bosnia au avut nevoie de o lună pentru a semna
documentul elaborat de preşedinţia tripartită a ţării.

Reînceperea anchetei privind
opera]iunile CIA în statele membre UE
Comisiile parlamentare pentru libertăţi civile, afaceri externe şi
drepturile omului vor reîncepe ancheta privind presupusele
transporturi şi detenţii ilegale de prizonieri desfăşurate de CIA în
statele membre UE, ca urmare a noilor dezvăluiri ale Senatului
SUA privind utilizarea torturii de către CIA, se arată într-o rezoluţie
adoptată recent. Deputaţii cer din nou statelor UE să investigheze
aceste acuzaţii şi să îi urmărească penal pe cei vinovaţi.
Raportul Senatului SUA publicat în decembrie ”dezvăluie
fapte noi care confirmă acuzaţiile conform cărora mai multe state
membre ale UE, autorităţile acestora şi funcţionari şi agenţi ai
serviciilor lor de securitate şi de informaţii au fost complici la
programul CIA de detenţie secretă şi de predări extraordinare,
uneori prin mijloace corupte bazate pe sume substanţiale de bani
oferite de CIA în schimbul cooperării lor”, spun deputaţii.
Ca urmare a noilor probe, Parlamentul ”îi încredinţează Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, cu asocierea
Comisiei pentru afaceri externe şi, în special, a Subcomisiei
pentru drepturile omului, sarcina de a continua ancheta sa privind
„presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru
transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri” şi de a informa
plenul cu privire la această chestiune, în termen de un an”.
Această anchetă va presupune, de exemplu, trimiterea unei
misiuni parlamentare de strângere de informaţii în statele membre
unde există acuzaţii că au fost centre secrete CIA de detenţie şi
culegerea tuturor informaţiilor şi probelor relevante privind
posibile dări de mite sau alte fapte de corupţie în legătură cu
programul CIA.
Impunitatea trebuie să se încheie
”Climatul de impunitate de care beneficiază programul CIA a
permis continuarea încălcărilor drepturilor fundamentale, după
cum au dovedit programele de spionaj în masă întreprinse de
Agenţia Naţională de Securitate a Statelor Unite şi serviciile
secrete din diverse state membre”, spun deputaţii, subliniind că
”nu poate exista impunitate” pentru aceste fapte.
Parlamentul ”invită SUA să ancheteze şi să urmărească penal
multiplele încălcări ale drepturilor omului din cadrul programului
CIA de predare şi de detenţie secretă şi să coopereze în ceea ce
priveşte toate cererile din partea statelor membre ale UE
referitoare la informare, extrădare sau căile de atac eficiente
pentru victimele programului CIA.”
Pe de altă parte, deputaţii ”îşi exprimă preocuparea privind
obstacolele întâmpinate de anchetele parlamentare şi judiciare
naţionale referitoare la implicarea anumitor state membre în
programul CIA, abuzul privind secretul de stat şi clasificarea
nejustificată a documentelor care au condus la încetarea urmăririi
penale.” Ei ”reiterează solicitările adresate statelor membre de a
investiga acuzaţiile potrivit cărora, pe teritoriul lor, au existat
închisori secrete în care erau deţinute persoane în cadrul
programului CIA, precum şi să îi urmărească penal pe cei implicaţi
în aceste operaţiuni.”
Parlamentul îşi exprimă ”consternarea cu privire la practicile
de interogare” ale operaţiunilor anti-teroriste ale CIA. Deputaţii subliniază ”concluzia fundamentală” a raportului Senatului american
conform căreia ”metodele violente aplicate de CIA nu au condus la
obţinerea unor informaţii care să împiedice alte atacuri teroriste”.
Acuzaţiile privind utilizarea de către CIA a statelor membre UE
pentru transportarea şi detenţia ilegală a prizonierilor au fost
anchetate de comisia temporară a Parlamentului European
creată în 2006. Deputaţii au cerut în mod repetat investigaţii
aprofundate privind colaborarea statelor membre UE cu
programul CIA de detenţie secretă şi extrădare extraordinară.
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Executivul din Japonia propune
eliminarea limitelor geografice pentru
operaţiunile Forţelor de Autoapărare.
Japonia încearcă să revizuiască cadrul
juridic pentru a oferii forţelor militare un
rol extins în străinătate.

Ucraina a marcat la sfârşitul săptămânii trecute un an de la
evenimentele din Piaţa Independenţei, centrul Kievului,
epicentrul manifestaţiilor între noiembrie 2013 şi februarie 2014
care au dus la înlăturarea preşedintelui Viktor Ianukovici.

Infrac]iunile rutiere
transfrontaliere
Parlamentul European a adoptat regulile
actualizate referitoare la schimbul transfrontalier de date privind infracţiunile rutiere.
Astfel, şoferii care vor încălca codul rutier în
timp ce se află în alt stat membru UE nu vor
mai putea scăpa de amendă. Regulile vor
asigura un tratament egal aplicat şoferilor şi o
îmbunătăţire a siguranţei rutiere. Ele se vor
aplica şi în Marea Britanie, Irlanda şi
Danemarca, în următorii doi ani.
Noua bază legală aprobată
Modificările aprobate de Parlament
asigură o nouă bază legală (siguranţa rutieră)
pentru regulile privind schimbul de date, conform deciziei Curţii Europene de Justiţie din 6
mai 2014, care a stabilit că anterioara bază
legală (cooperarea poliţiei) nu era corectă.
Marea Britanie, Irlanda şi Danemarca
sunt incluse
Directiva anterioară nu se aplica în Marea
Britanie, Irlanda şi Danemarca, dar schimbarea bazei legale le obligă să transpună noua
directivă în legislaţiile lor naţionale în termen
de doi ani de la intrarea ei în vigoare.
Infracţiunile care fac obiectul amenzilor
transfrontaliere
Regulile privind schimbul transfrontalier de
date guvernează modul în are statele membre
UE schimbă între ele informaţii din registrele
auto naţionale pentru a găsi şoferii pasibili de
amenzi pentru urm ătoarele infrac ţiuni
transfrontaliere:
l Depăşirea vitezei
l Lipsa centurii de siguranţă
l Trecerea pe roşu
l Condusul sub influenţa alcoolului
l Condusul sub influenţa drogurilor
l Motociclişti care nu poartă cască de
protecţie
l Folosirea unei benzi interzise
l Utilizarea ilegală a telefonului mobil sau a
oricărui alt aparat de comunicare, în timpul
condusului
Ce urmează
Acordul are nevoie de aprobarea formală a
Consiliului de Miniştri. Regulile prezente
rămân în vigoare până la 6 mai 2015, pentru a
permite modificarea bazei legale înainte ca
noua directivă să intre în vigoare.
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Moneda Ucrainei a coborât la un nivel record la începutul
săptămânii, parţial pe fondul pesimismului privind o încetare a
focului în estul Ucrainei care a determinat creşterea îndoielilor
cu privire la potenţialul economic al ţării.
Valoarea hrivnei ucrainene a scăzut cu 10 la sută într-o
singură zi faţă de dolarul SUA luni, 23 februarie, iar acum este
valorează mai puţin de patru cenţi SUA. Moneda a scăzut cu 46
la sută în februarie, iar în ultimul an cu 71 la sută
Miniştrii de externe din Franţa, Germania, Rusia şi
Ucraina - reuniţi în cadrul aşa-numitului format Normandia - au
reînnoit apelurile pentru implementarea acordul de pace de la
Minsk şi consolidarea misiunii de monitorizare în Ucraina a
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare (OSCE), a declarat
ministrul de externe francez, Laurent Fabius.
Secretarul de stat al SUA, John Kerry, a confirmat că se
va întâlni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov,
săptămâna viitoare, pentru a discuta despre o varietate de
probleme, potrivit declaraţiei secretarului Kerry în timpul unei
audieri a Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului.
Lavrov şi Kerry sunt aşteptaţi să participe la a 28-a sesiune a
Consiliului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile
Omului de la Geneva care începe luni, 2 martie.
Noul secretar american al apărării, Ash Carter, aflat în
vizită oficială în Afganistan, a declarat c Statele Unite ar putea
încetini retragerea din Afganistan. Potrivit planului administraţiei
Obama pentru Afganistan, prezenţa militară americană în
Kandahar va înceta în acest an. Cu toate acestea, Obama are
în vedere modificări ale planului, inclusiv posibilitatea de a
păstra baza Kandahar deschisă, şi, în acelaşi timp, mai multe
trupe americane în Afganistan în acest an şi următorul.
O decizie a lui Obama ar putea veni luna viitoare, când îl
primeşte pe Ashraf Ghani, preşedintele afgan, la Casa Albã.
Guvernul din Mali a semnat un acord cu şase grupuri
armate pentru încetarea ostilităţilor, ca parte a negocierilor de
pace mediate de ONU pentru a pune capăt crizei din nordul ţării
care rămâne instabil în ciuda intervenţiei militare franceze şi
internaţionale împotriva rebelilor islamişti lansată în 2013.
În Yemen, fracţiuni rivale din ţară aflate în conflict au
convenit asupra formării unui consiliu popular de tranziţie,
pentru a sprijini guvernarea şi pentru a ieşi din criza politică
existentă în ţară. Situaţia securităţii din Yemen s-a deteriorat
semnificativ o dată cu preluarea controlului asupra capitalei
Sana’a de către rebelii şiiţi.

Papa Francis a primit-o pe Angela Merkel în audienţă privată la Vatican.
Un comunicat oficial spune că discuţiile cordiale dintre cei doi s-au concentrat asupra luptei împotriva
sărăciei şi a crizelor internaţionale, inclusiv conflictul din estul Ucrainei. De asemenea, a relevat faptul că
discuţiile au atins teme cum ar fi rolul femeilor în ţările în curs de dezvoltare, egalitatea, şi agenda Germaniei
pentru viitorul Summit G7 din Bavaria de sud, în luna iunie. După întâlnire, Merkel a declarat jurnaliştilor că în
centrul discuţiei cu Papa s-a aflat conflictul din estul Ucrainei.

l Conservatorul Prokopis Pavlopoulos a fost ales în plenul legislativului de la Atena noul preşedinte al Greciei l La 20 februarie a fost marcată Ziua Mondială a Dreptăţii
Sociale l Şeful delegaţiei UE la Chişinău a dat asigurări, în cadrul unei întrevederi avute cu noul premier Chiril Gaburici, că Uniunea Europeană va continua să sprijine
reformele cheie necesare avansării Republicii Moldova pe drumul său către un viitor european l Premierul conservator ungar, Viktor Orban, a pierdut, în urma unor
alegeri parţiale, "super-majoritatea" parlamentară de care a dispus în ultimii cinci ani l Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat noua bancnotă de 20 euro din seria
„Europa”, care va intra în circulaţie în luna noiembrie a acestui an l Lituania va reintroduce serviciul militar obligatoriu în septembrie 2015 şi va fi menţinut cel puţin până
în 2020 l Premierul turc şi miniştrii din cabinetul său au participat, în Budapesta, la a doua reuniune a Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt Turcia-Ungaria l

O navă spaţială de mult timp
pierdută, găsită pe Marte

O sondă spaţială britanică, care a dispărut în
urmă cu 11 ani, a fost găsită pe suprafaţa lui Marte,
rezolvând un mister din scurta istorie a explorării
spaţiului.
Beagle 2, parte din misiunea Mars Express a
Agenţiei Spaţiale Europene de căutare a vieţii
extraterestre, ar fi trebuit să aterizeze pe Marte în 25
decembrie 2003, dar a dispărut la 19 decembrie.
Experţii de la London's Royal Society Scientific
Institution au declarat că micul lander a fost găsit pe
suprafaţa planetei în imaginile transmise de la Mars
Reconnaissance Orbiter al NASA. El pare a fi intact,
dar două din cele patru panouri solare nu s-au
deschis blocând antena de comunicaţii.
"Secvenţele de intrare, coborâre şi aterizare
pentru Beagle 2 au lucrat potrivit proiectului şi sonda
a atins cu succes suprafaţa de pe Marte în ziua de
Crăciun din 2003", a spus Agenţia Spaţială din
Marea Britanie într-o declaraţie.
Mark Sims de la Leicester University, directorul

misiunii Beagle 2, a declarat că în timp ce nava
spaţială nu a reuşit să comunice date de pe Marte,
aceasta a reuşit să îşi atingă cu succes ţinta.
"În ansamblu, aş putea spune că Beagle 2 a fost
un mare succes," a spus Sims, adăugând că recenta
descoperire a fost interesantă, frustrantă şi cu "o
nuanţă de tristeţe", deoarece creatorul misiunii,
Colin Pillinger, nu a trăit să o vadă.
Găsirea landerului britanic a făcut ca Beagle 2 să
devină prima nava europeană care a aterizat cu
succes pe Marte.
Sonda a fost numită după HMS Beagle, nava pe
care s-a îmbarcat Charles Darwin pentru călătoria
din America de Sud şi Pacific în anii 1830, experienţă
care l-a ajutat să dezvolte teoria evoluţiei.
Planete
Beagle 2, de forma unui ceas de buzunar
gigant,
a fost purtată spre Marte la bordul Mars Express al
Agenţiei Spaţiale Europene în 2003. A plecat de pe
pitice
cosmodromul Baikonur din Kazahstan,Planete
în prima
misiune europeană de explorare a unei alte planete.
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Anunturi
,

Anunturi
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând la Mâtnic purcei înţărcaţi la
10 săptămâni, rasă de carne, 550 lei
perechea; oi 40 bucăţi, 400 lei/buc.
Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate ISCIR, cu tiraj forţat,
stare foarte bună, de la 400 lei;
instant pe gaz Ariston pentru apă
caldă, 11 l/min, aproape nou, puţin
folosit, 300 lei; drujbă profesională
Husqvarna 236, benzină injecţie,
lamă de 38, 2 CP, din Suedia,
sigilată, 1000 lei; telefon mobil
Nokia Asha 501 Dual SIM, 3 inch,
card de memorie, sigilat, liber în
orice reţea, 250 lei; radio CD
Panasonic pentru maşină, 100 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff similară Singer, 200 €;
tv Sony color ecran 40x28, în
perfectă stare de funcţionare, cu
telecomandă, 250 lei; piese din
mobilă de tineret; costum popular
pentru femei, mărimea 42-44, din
zona noastră de munte, 250 €;
candelabre cu 2-8-12 becuri;
chiuvetă dublă din inox pentru
bucătărie, nouă, nefolosită, 150 lei;
chiuvetă dublă din inox pentru
bucătărie, folosită, 70 lei; goblen
Cina cea de Taină mărime 50x40;
palton nou din piele întoarsă
îmblănit, culoare bej, pentru bărbaţi,
mărimea 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 Reşiţa o pereche de
ghete m ărimea 38-39, pentru
bărbaţi, 50 lei; pereche noi de
pantofi femei mărimea 39, cu tocuri,
30 lei; televizor alb negru Diamant
220 cu diagonala 61 cm, 40 lei;
aparat foto; 2 globuri pentru bec;
preţuri neg. Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Reşiţa aparat nou de
măsurat glicemia plus teste, 50 lei;
tastatura şi mouse; fier de călcat, 30
lei; en-gros difuzoare pt. tv color, 30
lei; televizor mic pt. maşină defect,
se poate repara, 20 lei; piese pt. tv
color; chitară pentru copii, cu baterii,
30 lei; Kosmodisk, 30 lei; benzi de
magnetofon; căşti audio; preţuri
neg. Tel. 0737-575779. (RR)
Vând în Reşiţa chiuvetă cu
picior, 50 lei neg. Tel. 0770-515588.
Vând în Jena 7 oi mai bătrâne cu
miei după ele, 350 lei/buc neg. Tel.
0736-097252. (RR)
Vând la Teregova 16 oi la prima
şi a 2-a fătare, cu miei după ele, şi un
berbec, 600 lei/buc. Tel. 0732288654. (RR)
Vând în Reşiţa fân. Tel. 0720525379. (RR)

Vând la Zorlenţu Mare o vacă
Bălţata Românească, 2500 lei. Tel.
0255-232849. (RR)
Vând în Bocşa Română canapea fixă tip dormeză de 2 persoane,
una nouă la 350 lei şi una mai veche
la 80 lei; ţiglă solzi de peşte; ax de
abric 300 cm lăţime; hidrofor de 2
atmosfere; moară cu paleţi; căldare
din fontă; paturi vechi cu saltele;
ferăstraie manuale; tv alb-negru;
căpriori din brad. Tel. 0729-070819.
Vând la Caraşova 2 mânji în
vârstă de 2.5 ani, semimuran, 5000
lei. Tel. 0740-578837. (RR)
Vând la Bocşa cuşcă de cântărit
porcii, din fier beton de 8, foarte
rezistentă, 250 lei neg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Bocşa, pentru programe
şi proiecte în domeniul apiculturii,
cutii pentru albine, 70 şi 50 lei/buc;
rame mari şi jumătăţi clădite cu
miere sau fără miere; ceară. Tel.
0755-042152. (RR)
Vând în Jena iapă de culoare
albă, 3500 lei neg sau la schimb pe
oi. Tel. 0736-097252. (RR)
Vând în Reşiţa porc peste 200
kg, 7 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)
Vând la Jena o iapă. Tel. 0766523636. (RR)
Vând la Sacu iapă semimurană
de 10 ani, 2000 lei. Tel. 0732982025. (RR)
Vând la Berzovia 2 aparate aer
condiţionat 12000 BTU fiecare,
marca Nordstar profesionale, 650
lei/buc sau 1100 lei ambele; cântar
electronic până la 15 kg, 420 lei/buc;
2 ventilatoare industriale, de 5000
mc/h şi 7000 mc/h, 350 lei/buc; porci
vietnamezi pentru sacrificare,
crescuţi cu furaje bio în condiţii
ecologice, 10 lei/kg în viu; purcei
vietnamezi, de la 350 lei perechea.
Tel. 0751-045964. (RR)

USD

Primăria oraşului Oraviţa organizează concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I,
grad debutant în cadrul compartimentului Amenajare Teritoriu, al
Serviciului Pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism Oraviţa.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Oraviţa, judeţul
Caraş-Severin, în data de 25 martie 2015, ora 10 - proba scrisă şi în data
de 27 martie 2015, ora 12 - proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a-III-a, la sediul Primăriei
oraşului Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918 nr. 60.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, modificată şi
completată de HG nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraviţa - comp.
Resurse Umane şi la nr. de telefon 0255-571133 int. 13.

26 Ianuarie - 25 Februarie 2015

EURO lei
4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46
4,44
4,42
4,40
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Anunturi
,

Vând plită cu inducţie electromagnetică nouă, în cutie, cu tigaie
specială. Tel. 0255-257476.
Vând tanc răcitor lapte 300/700
litri, ieftin, mono-trifazat, garanţie,
inox, digital. Tel. 0747-700044.

Auto-Moto-Velo
Vând la Anina Opel Astra, an
1994, 1.6 benzină, culoare albastru,
închidere centralizată, turelă, cauciucuri noi vară-iarnă, impozit la zi,
rovinieta 09.2015, asigurare
07.2015, ITP 06.2016, 1000 € neg.
Tel. 0255-240618, 0754-014898 (rr)
Vând în Rafnic o căruţă cu plug,
1250 lei neg. Tel. 0764-654307 (RR)
Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel TDCi, motor
1.8, consum mic, culoare albă, acte
la zi, 1800 € neg. Tel. 0748-622294.
Vând în Reşiţa o punte de
remorcă cu 8 prizoane şi roţi, 200 €;
Vw Golf 2 motor 1.6 diesel, 2 uşi, gri
sidefat, neînmatriculat, 200 €; 2 cauciucuri 12.4x28 pentru tractor 445,
pentru spate, 100 € ambele. Tel.
0757-311013. (RR)

Vând la Caraşova prăşitoare
pentru porumb pe 7 sau 5 rânduri;
plug cu 2 brazde din 3, una defectă;
tractor Massey Ferguson de 42 CP,
stare perfectă de funcţionare, 3000
€ neg; microbuz Volkswagen T4,
necesit ă mici retu ş ări; greblă
mecanică pentru întors fân; atelaj
multi, cu motor propriu. Tel. 0255232277, 0749-971068. (RR)
Vând în Bocşa Română plug şi
grape din fier pentru tracţiune
animală; piese tractor U650; piese
pentru plug; cilindru pentru
basculare remorcă; butuc plus osie
de remorcă; trupiţă pentru plug cu 3
brazde; coroană de betonieră 128
de dinţi; Dacia 1300, în stare de
funcţionare dar cu numere vechi.
Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Reşiţa Honda Accord de
1.8, cauciucuri de iarnă-vară, 5
bucăţi din fiecare, toate dotările, în
perfectă stare de func ţionare,
maşină de nefumător. Tel. 0723962863. (RR)
Vând în Reşiţa o remorcă auto
Padiş 500, înmatriculată, 300 €. Tel.
0757-311013. (RR)

ANUNŢ
Primăria oraşului Oraviţa organizează concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de INSPECTOR,
clasa I, grad superior în cadrul compartimentului Dezvoltare,
Strategii, Management de Proiect şi Relaţii Internaţionale, al
Serviciului Pentru Amenajarea Teritoriului şi Urbanism Oraviţa.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Oraviţa, judeţul
Caraş-Severin, în data de 01 aprilie 2015, ora 10 - proba scrisă şi în data
de 03 aprilie 2015, ora 12 - proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a-III-a, la sediul Primăriei
oraşului Oraviţa, str. 1 decembrie 1918 nr. 60
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, modificată şi
completată de HG nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraviţa - comp.
Resurse Umane şi la nr. de telefon 0255-571133 int. 13.
Primar,
Jr. Ursu Dumitru

ANUNŢ
Primăria oraşului Oraviţa, cu sediul în localitatea Oraviţa, str. 1
Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş-Severin organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de:
- Consilier, Gradul IA (contabilitate) - Administraţia Pieţei
Oraviţa, 1 post normă 1/2.
- Muncitor calificat (electrician) tr. III - Centrul Cultural Teatrul
Vechi Mihai Eminescu Oraviţa, 1 post
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
în data de 16.03.2015, ora 10:00
l Proba scrisă
l Proba interviu în data de 18.03.2015, ora 14:00
l Proba practică în data de 18.03.2015, ora 15:00
Pentru participarea la concurs candida ţii trebuie s ă
îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de Consilier, Administraţia Pieţei Oraviţa:
l studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
l vechime minimum 5 (cinci) ani în specialitatea studiilor absolvite
superioare;
Pentru postul de Muncitor calificat (electrician):
l absolvent şcoală profesională (meseria de electrician, întreţinere şi
reparaţii)
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 06.03.2015, ora 14:00 la sediul Primăriei Oraşului Oraviţa
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Oraşului Oraviţa, telefon:
0255-571l33 (interior 13), fax; 0255-572815.

Primar,
Jr. Ursu Dumitru
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Vând în Reşiţa canapea roşie în
stare foarte bun ă, adusă din
Germania, 500 lei neg; 3 jaluzele
verticale în stare foarte bună; tablou
pictat în Germania, pictură pe
pânză, din 1980, 85 lei; covor
persan 2.50x3.50, 100 lei; servici
din porţelan pentru condimente, 12
piese, 70 lei neg; încărcătoare
telefon, 5-10 lei/buc; suport inox
pentru perie şi hârtie igienică, 40 lei.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797. (RR)
Vând la Gherteniş ochelari
fazan, 4 lei/buc. Tel. 0722-317782.
Vând la Oraviţa puieţi de pruni;
bare din fier de 16 mm grosime;
tablă ondulată pentru acoperit o
baracă. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color,
stare perfectă de funcţionare, 300
lei. Tel. 0746-081232. (RR)
Vând în Re şi ţa 5 ferestre
termopan din lemn, 500 lei neg
toate. Tel. 0749-226373. (RR)
Vând în Reşiţa canapea extensibilă, 550 lei; 2 fotolii, 150 lei/buc;
măsuţă, 50 lei; scaune tapiţate de
sufragerie, 40 lei/buc; scaune de
bucătărie cu spătare, 40 lei/buc;
mese, 80 lei. Tel. 0747-832171,
0355-421514.
Vând 2 vaci gestante care fată în
această lună. Preţ 6500 lei neg.
(ambele). Tel. 0735-974003.
Vând lăzi stupi albine. Preţ 100
lei/bucată. Tel. 0735-974003.
Vând purcei, diferite mărimi, preţ
neg. Tel. 0735-974003.
Vând 10 oi din 70 la alegere
fătate sau nefătate la preţul de 800
lei/buc. neg. la faţa locului şi o vacă
cu viţel recent fătată br. cul. roşie
vârsta 8 ani la preţul de 3800 lei neg.
Tel. 0764-007606.
Programe tv şi radio fără abonament, funcţionează oriunde în ţară şi
străinătate cu programe româneşti,
italiene, spaniole, turceşti, sârbeşti,
engleze, arabe, germane, ruseşti,
ucrainene şi din alte ţări. Cu această
antenă se pot vedea mii de programe de toate genurile şi pentru toate
gusturile. Oricine poate instala asemenea antenă, oferim consultanţă
şi transport gratuit. Tel. 0741-455
320, 0767-014723, 0727-614591.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri.
Tel. 0255-257476.
Vând coarne de cerb. Tel. 0255257476.

ANUNŢ

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
4,00
3,98
3,96
3,94
3,92
3,90
3,88
3,86
3,84
3,82
3,80

Anunturi
,

Lei noi

Primar,
Jr. Ursu Dumitru

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

16 februarie 2015

154,3530

17 februarie 2015

153,3826

18 februarie 2015

151,5731

19 februarie 2015

152,6151

20 februarie 2015

151,8458

23 februarie 2015

151,0349

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.

24 februarie 2015

151,2890

25 februarie 2015

150,9800

Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Un abonament costă:

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Cumpăr Dacia 1300. Tel. 0757311013. (RR)
Vând la Sacu o axă de osie
pentru remorcă cu jante şi
cauciucuri, 1000 lei neg; 2 căruţe cu
roţi de cauciuc, 800 şi 600 lei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând la Oraviţa Ford Escort,
recent adus, în stare foarte bună;
Dacia 1310, stare foarte bună,
înscrisă în România; motocros de
teren, motor 49 cmc, în stare foarte
bună, cauciucuri cramponate
aproape noi, acte Austria. Tel. 0726839207. (RR)
Ofer spre închiriere garaj, Micro
4. Tel. 0770-478743.
Vând Vw Passat 1,9 tdi break an
2005, înmatriculat, acte la zi, itp
07.2016, climatronic, închidere
centralizată etc. Accept testare,
5400 €. Tel. 0728-813340.
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Vând Opel Vivaro diesel, an
fabricaţie 2005, 6 locuri + marfă,
geamuri electrice, vopsea originală,
cârlig remorcă. Recent înscris, acte
la zi, taxă nerecuperată. Stare de
funcţionare excelentă. Preţ 8800 €
neg. Tel. 0732-603739, 0770942914.

Matrimoniale
Bărbat drăguţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jumătatea, prezenţă plăcută,
înălţime peste 1,65, până în 50 de
ani, fără complicaţii, să locuiască la
mine. Tel. 0728-333317.
Pensionar 61 ani, serios, sincer,
fără vicii, doresc să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, gospodină,
sinceră, fără vicii, pentru o relaţie
serioasă, eventual căsătorie, să locuiască la mine. Tel. 0771-053008,
0724-082049, 0752-934389.
Domn 46 ani, 180/80, antialcoolic, antifumător, doresc cunoştinţă
cu doamnă pentru prietenie şi nu
numai. Tel. 0743-039493.
Bărbat 44 ani, 160/60 kg, caut
doamnă pentru relaţie serioasă,
prietenie/căsătorie. Tel. 0732717558.
Sunt un domn de 40 ani şi
doresc să cunosc o doamnă max.
44 ani în vederea unei prietenii
frumoase bazată pe respect şi
încredere. Rog seriozitate. Tel.
0770-390963.

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Anunturi
,
Imobiliare

Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Luncă, în
spatele Facultăţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721749143, 0744-392317.
Vând în Caransebeş casă cu 2
camere, bucătărie, baie, 25.000 €
neg; pământ intravilan de 700 mp,
18.000 € neg. Tel. 0736-474283,
0727-415386. (RR)
Vând la intrare în localitatea
Vinga, Arad, teren 5188 mp, intravilan, 7.50 €/mp; teren intravilan în
Şimand, Arad, 5755 mp, 7.50 €/mp;
preţuri neg. Tel. 0732-072150. (RR)
Vând în Gherteniş casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, loc de baie, bucătărie de
vară, anexe, fântână în curte, apă la
stradă, grădină 1250 mp, mobilată
cu ce este necesar, aproape de
gară, renovată în totalitate, se poate
ocupa imediat după întocmirea
actelor, 16.500 € neg. Tel. 0737565825, 0752-670944. (RR)
Caut în Reşiţa apartament 2
camere pentru închiriat, pe termen
mai lung, până la 120 €/lună. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, o casă, 42.000 €. Tel. 0355415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând pe bd. A.I. Cuza, zona
staţia Luncă, apartament 2 camere,
decomandat, 60 mp, bloc 32, sc. 3,
parter. Tel. 0720-311810.
Vând apartament 2 camere, str.
Libertăţii bl. B3, etaj 1, ap. 1. Tel.
0729-016771.
Vând garsonieră, 2 camere,
centrală termică, termopan, uşă
metalică, 10.500 € neg. Tel. 0741528025.
Vând/schimb foarte ieftin casă la
25 km de Reşiţa, cu apartament sau
garsonieră în Reşiţa. Ofer şi auto
pentru deplasare. Tel. 0743-231762

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, etaj 3/4, 2 băi, renovat,
mobilat, utilat, în Micro 3, preţ
44.000 €. Tel. 0771-550514.
Vând la Gătaia casă situată
central, aproape de şcoală şi poliţie,
zonă care nu a fost inundată
niciodată, formată din 2 corpuri de
clădire, anexe, garaj, curte
asfaltată, grădină cu pomi fructiferi
şi teren arabil, suprafaţa totală 1570
mp, corpul mare de clădire, la
stradă, este format din 5 camere
spaţioase mobilate, 2 teracote, baie,
bucătărie, corpul doi în curte are 3
încăperi mai mici şi pivniţă, 40.000 €
neg. Tel. 0722-790331. (RR)
Proprietar vând apartament 2
camere, etaj 2/4, amenajat, utilat,
confort 3, Govândari: centrală,
termopane, faianţă, gresie, podele,
izolat, 16.600 €. Tel. 0740-520382.
Vând casă P+1, Reşiţa. Tel.
0721-879646.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor, debara, terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
termică gaz, renovat, anexe, curte,
grădină, pomi fructiferi, acces auto.
Tel. 0727-935094.
Vând teren 1100 mp în Reşiţa,
zona Calea Caransebeşului, la 400
m de ultimul Peco, 50 m de strada
principală, cu o căsuţă de vacanţă,
coteţe pentru păsări, fântână, boltă
de vie, bucătărie de vară, solar,
pomi fructiferi. Tel. 0770-055785.
Vând grădină, 1000 mp, cu vie,
pomi fructiferi, seră de legume,
cabană, coteţe. Cu acte de mână.
Preţ 1000 €. Tel. 0732-603739.
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, bucătărie mare cât
o cameră, hol, baie, balcon închis cu
termopan, situat în Moroasa la
Fluturelu, aproape de Centru. Dotat
şi amenajat, central ă termic ă ,
instalaţii noi, siguranţe automate
etc. Bloc acoperit cu ţiglă. Se vinde
complet mobilat şi utilat la 21.000 €
sau nemobilat, preţ negociabil. Tel.
0729-960060.

Cardul Profesional European 2 - un
sistem integrat la nivel na]ional
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în vederea
creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor (şomeri,
angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă), aplică
planuri de acţiune individualizate pentru solicitanţii de locuri de muncă,
precum şi creşterea nivelului competenţelor profesionale ale
personalului implicat în furnizarea acestor servicii.
În acest context, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă a iniţiat împreună cu partenerul său, Soft Business SRL,
proiectul naţional „Cardul Profesional European 2 - instrument inovativ
de modernizare şi eficientizare a activităţii SPO”.
Cardul Profesional European este un instrument modern destinat
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă conceput pentru a
scurta calea şi a reduce timpul necesar accesării serviciilor oferite de
Serviciul Public de Ocupare, aflat el însuşi într-un proces de
modernizare. Cardul Profesional European este totodată şi un
instrument util funcţionarului din cadrul Serviciului Public de Ocupare,
facilitând utilizarea optimă a resurselor şi micşorând timpii de
procesare a informaţiei.
Elementul de noutate al acestui proiect îl constituie integrarea de
noi funcţionalităţi, precum şi deschiderea de noi centre pentru emiterea
de carduri.
Prin noile funcţii integrate, Cardul Profesional European va asigura
creşterea calităţii serviciilor de informare şi orientare în carieră şi a
celor de mediere a muncii oferite persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă, asigurându-se astfel atât îmbunătăţirea performanţelor,
cât şi dezvoltarea unor servicii personalizate mai bune de asistenţă
pentru beneficiarii Serviciului Public de Ocupare.

Anunturi
,

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. 1288/23.02.2015

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PUBLICAŢIE
În baza Hotărârii nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
modificat şi completat de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru
modificarea şi completarea Regulamentului - cadru, Serviciul Public de
Asistenţă Socială Bocşa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie:
l ADMINISTRATOR, funcţie contractuală de execuţie, (perioadă
nedeterminată), studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat .
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Asistenţă
Socială Bocşa, în data de 24.03.2015, ora 10.00 - proba scrisă şi în data
de 26.03.2015 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, din data de
02.03.2015 până în data de 13.03.2015.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
cu modificările ulterioare.
l copia actului de identitate,
l formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de organizator),
l copie diplomă de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor
specializări,
l copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care atestă
vechimea în muncă şi specialitate,
l cazier judiciar,
l adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare,
l copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau
după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de
documentele originale sau în copii legalizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa şi la telefon 0355/566612.
ŞEF SERVICIU,
IOVANOV EMANUELA

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.02.2015
REŞIŢA: agent de vânzări: 2; bucătar: 1; casier: 1; coafor: 1;
confecţioner-asamblor articole din lemn: 1; confecţioner-asamblor
articole din textile: 1; confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi
mase plastice cu geam termoizolator: 2; cosmetician: 1; inginer
mecanic: 1; lăcătuş mecanic: 1; lucrător bucătărie (spălător vase mari):
1; lucrător comercial: 3; mecanic auto: 1; moaşă: 1; muncitor necalificat
în industria confecţiilor: 1; primitor-distribuitor materiale şi scule: 1; sef
serviciu comerţ cu ridicata şi cu amânuntul: 1; şofer autocamion/
maşină de mare tonaj: 2; şofer de autoturisme şi camionete: 1;
tinichigiu carosier: 1; vânzător: 1; vopsitor auto: 1;
BOCŞA: brutar: 3; electrician de întreţinere şi reparaţii: 4; lăcătuş
mecanic de întreţinere şi reparaţii universale: 3; lucrător comercial: 3;
manipulant mărfuri: 2; şofer de autoturisme şi camionete: 2;
BĂILE HERCULANE: băieş: 1; bucătar: 2; cameristă hotel: 9;
contabil: 1; gospodar: 1; îngrijitor spaţii hoteliere: 3; lucrător bucătărie
(spălător vase mari): 6; ospătar (chelner): 8; recepţioner de hotel: 4;
săpător manual: 2;
ORAVIŢA: legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale): 1;
muncitor necalificat în agricultură: 1; sef garaj: 1;
BOZOVICI: moaşă: 4; şofer de autoturisme şi camionete: 1;
TOTAL JUDEŢ: 82

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.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. 0751-486304 la orice oră.

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Un copil din doi care au sunat la 116 111, a cerut
sprijin pentru îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii
Bucureşti, 24 februarie 2015. Un copil din doi, care au sunat la Telefonul Copilului 116 111, în 2014, a solicitat consiliere
psiho-emoţională de lungă durată în vederea îmbunătăţirii
relaţiei cu părinţii. 30,40% dintre ei au sesizat probleme legate
de nevoia de comunicare, 24,05% probleme de relaţionare
deficitară cu părinţii, 12,98% neînţelegeri cu părinţii, 12,46%
s-au luptat cu o criză de identitate şi anxietăţi, 7,72% cu
tulburări de comportament, 5,10% cu gânduri / gesturi
extreme şi 5,10% cu probleme sentimentale. 116 111 este linia
europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România
de Asociaţia Telefonul Copilului şi Telekom Romania. Apelul
către 116 111 este oferit gratuit de Telekom Romania Communications şi Telekom Romania Mobile Communications.
Nevoia de comunicare cu părinţii a fost sesizată, în
principal, de fete în procentaj de 77,94%, care aveau vârsta
cuprinsă în categoriile: 13 - 15 ani în procentaj de 27,21%, 7 9 ani în procentaj de 25,47%, 10 - 12 ani în procentaj de
22,55% şi 16 - 17 ani în procentaj de 7,91%. În ceea ce
priveşte băieţii, nevoia de comunicare s-a evidenţiat la
categoriile de vârstă 10 - 12 ani (6,37%), 13 - 15 ani (4,90%) şi
16 - 17 ani (3,18%).
De asemenea, relaţionarea deficitară cu părinţii a fost
exprimată mai mult tot de fete în procentaj de 76,44%, în
principal din categoriile de vârstă: 16 - 17 ani în procentaj de
38,84% şi 13 - 15 ani în procentaj de 37,60%.
Băieţii, care au exprimat probleme de relaţionare cu
părinţii, au fost, cu precădere, cu vârsta cuprinsă între 13 - 15
ani (12,81%) sau 16 - 17 ani (4,55%).
Neînţelegerile în familie au fost exprimate în special de
adolescenţi, fete 13 - 15 ani (51,66%), fete 16 - 17 ani
(17,50%), băieţi 13 - 15 (9,16%) şi băieţi 16 - 17 ani (5,80%).
Gândurile sau gesturile extreme au fost semnalate numai
de adolescenţi: fete în procentaj de 67,66% şi băieţi în
procentaj de 26,48%. Raportul grupă de vârstă - gen arată că
numărul cel mai mare de cazuri a fost sesizat de fete 16 - 17
ani în procentaj de 47,06%, fete 13 - 15 ani în procentaj de
20,60%, băieţi 16 - 17 ani în procentaj de 20,60% şi băieţi 13 15 ani în procentaj de 5,88%.
“Faptul că doua treimi dintre copiii care au sunat la 116 111
au manifestat, la începutul apelului, tristeţea, apăsarea, frica,
anxietatea, reprezintă un diagnostic îngrijorător şi un semnal
de alarmă atât pentru părinţi, cât şi pentru profesioniştii din
domeniul protecţiei drepturilor copilului, dar şi pentru
societate, în general. La fel de îngrijorător este faptul că
majoritatea copiilor nu a vorbit despre aceste stări emoţionale
cu nimeni altcineva, înainte de apelul la 116 111. Ne dorim ca
vocea fiecărui copil care are nevoie de ajutor să fie ascultată la
celălalt capăt al firului 116 111 şi mulţumim Telekom Romania
pentru că ne susţine în acest demers,” a declarat Cătălina
Florea, director executiv, Asociaţia Telefonul Copilului
„Anul acesta se împlinesc 14 ani de când susţinem activ
Telefonul Copilului, un proiect de pe urma căruia beneficiază
din ce în ce mai mulţi tineri. În numele tuturor celor care au
beneficiat de serviciile excelente puse la dispoziţie, mulţumim
Asociaţiei „Telefonul Copilului” pentru eforturile şi energia
depuse şi îi salutăm pe toţi cei care se implică în acest demers
cu impact major în dezvoltarea pe termen lung a societăţii”, a
declarat Ruxandra Vodă, Director Comunicare, grupul de
companii Telekom Romania.
Copiii şi adolescenţii care au contactat 116 111 în anul
2014 proveneau din: familii nucleare (78,72%), familii
monoparentale (12,96%), familii substitutive / asistenţă
maternală (3,04%), familii extinse (2,93%) şi familii
adoptatoare (2,35%).
În 55% dintre situaţii disfuncţionalităţile familiei s-au
produs din cauza unor factori impredictibili (separare, divorţ,
adopţie, deces, boli cronice, accidente), iar în 45% dintre
situaţii din cauza naşterii unui alt membru al familiei şi
problemelor specifice vârstei copiilor precum adolescenţa
(dezvoltarea personalităţii, probleme sentimentale).
Numărul total de apeluri înregistrate la 116 111 în anul
2014 a fost de 114.926, iar dintre acestea 6.071 au necesitat
monitorizarea de lungă durată a specialiştilor din cadrul
serviciului Telefonul Copilului 116 111, în colaborare cu
reprezentanţii instituţiilor abilitate la nivel local.
Din numărul cazurilor în care a fost necesară intervenţia
instituţiilor abilitate, 45,21% au fost cazuri de abuz asupra
copilului şi violenţă în familie, respectiv 2.745 de cazuri.
Formele cele mai grave sesizate au fost: molestare fizică
(49,90%), neglijare (24,24%) şi abuz emoţional (15,34%).

Solicitările de consiliere juridică au înregistrat un procentaj
de 15,60% şi s-au referit la: încredinţarea minorului (48,57%),
drepturile copilului (43,40%) şi alocaţii / prestaţii sociale
(8,03%). În 38% dintre situaţiile de consiliere juridică privind
încredinţarea copilului (460 de situaţii), apelanţii s-au
reprezentat pe baza consilierii oferită de specialişti Asociaţiei.
85% dintre aceştia au beneficiat de consiliere juridică pe toată
perioada desfăşurării procesului.
În ceea ce priveşte mediul de provenienţă, cele mai multe
situaţii au fost sesizate din mediul rural (45,92%), urmat de
mediul urban (35,53%). În 18,55% dintre situaţiile înregistrate
la 116 111, apelanţii nu au dorit să menţioneze mediul de
provenienţă. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate din
regiunea Muntenia (26,45%), urmată de Moldova (16,37%),
Bucureşti (14,78%), Oltenia (11,56%), Transilvania (7,94%),
Dobrogea (4,33%) şi Banat (3,76%). Apelanţii au solicitat
confidenţialitate privind regiunea din care provin în 14,81%
dintre situaţii.
Repartizarea pe segmentul “judeţ” arată că cele mai multe
situaţii au fost înregistrate din: Buzău, Teleorman, Constanţa,
Neamţ, Ilfov, Dolj, Olt, Bucureşti sector 2, Bucureşti sector 5.
Judeţele cu cele mai puţine situaţii înregistrate au fost:
Harghita, Mureş, Tulcea, Sălaj, Alba, Satu Mare, Bihor,
Mehedinţi, Brăila şi Cluj.
Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass-media pentru
toate materialele dedicate constant programului Telefonul
Copilului în vederea asigurării vizibilităţii numărului 116 111 în
rândul copiilor şi părinţilor, totodată le mulţumim pentru
sprijinul acordat în promovarea campaniilor de adunare de
fonduri ale organizaţiei, ceea ce a facilitat tratarea cât mai
multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.
Asociaţia Telefonul Copilului
Cu o experienţă de 13 ani în domeniul protecţiei drepturilor
copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este
singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din
România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie
telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele
08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor
copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În
perioada 21 noiembrie 2001 - 31 ianuarie 2015, un număr total
de 2.073.366 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 52.133
cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul
este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru
informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi
activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de
telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi
website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro
Despre Telekom Romania
Telekom Romania este un brand de telecomunicaţii nou şi
dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile
complete, inovatoare, simplificate şi personalizate pentru o
comunitate vastă de clienţi, cu aproximativ 10 de milioane de
contracte de servicii.
Prin cei doi operatori, Telekom Romania Communications
şi Telekom Romania Mobile Communications, noul brand
oferă servicii integrate de telecomunicaţii, astfel încât clienţii
să beneficieze de o experienţă completă şi inedită: servicii de
voce şi date mobile 3G şi 4G, telefonie fixă tradiţională,
internet de mare viteză şi televiziune pe mai multe tehnologii,
inclusiv IPTV, precum şi conţinut de înaltă calitate şi
exclusivităţi. Pentru clienţii business, noul brand este
promisiunea unor soluţii IT&C la cheie, care să sprijine
companiile să devină mai competitive şi mai agile.
Brand-ul Telekom Romania este prezent pe piaţa
românească din 2014, după rebranding-ul comun al
Romtelecom şi COSMOTE România.
Telekom Romania este un brand care aparţine Deutsche
Telekom, una dintre companiile de top la nivel mondial, cu
peste 142 milioane de clienţi pentru servicii mobile, 31
milioane de linii fixe şi peste 17 millioane linii broadband (la 31
decembrie 2013). Grupul oferă produse şi servicii fixe,
comunicare mobilă, Internet şi IPTV pentru consumatori şi
soluţii ICT pentru clienţi din mediul de business. Deutsche
Telekom este prezent în aproximativ 50 de ţări şi are circa
229.000 angajaţi la nivel mondial. Grupul a generat venituri de
60,1 miliarde euro în anul financiar 2013 - mai mult de
jumătate din această valoare în afara Germaniei.

Joi/26 Februarie

Vineri/27 Februarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+10ºC
+3ºC

Prognoza meteo

Oraviţa +5ºC
+1ºC

pe următoarele

+8ºC
+2ºC

11 zile
Luni, 2 Martie

8

+9ºC
+1ºC

Reşiţa

+12ºC
+5ºC

StudentFest va desfăşura anul acesta, în perioada 7-16
mai, cea de-a 24-a ediţie, sub tema CONFLICT. Festivalul
oferă tinerilor artişti posibilitatea de a se exprima liber, de a se
dezvolta profesional şi de a se promova. Astfel, dacă eşti tânăr
artist şi cauţi o rampă de lansare, te poţi înscrie împreună cu
creaţiile tale în cadrul StudentFest până în 17 aprilie.
Prin cele 15 secţiuni din acest an, Arhitectură, Arte
stradale, Arte video, Ceramică, Dans, Design Vestimentar,
Experimentarium, Fotografie, Grafică, Literatură, Muzică,
Pictură, Publicitate, Sculptură şi Teatru, festivalul, mai divers
şi deschis ca oricând, doreşte să le ofere tinerilor talentaţi din
cât mai multe domenii posibilitatea de a se face remarcaţi.

Tema acestei ediţii este CONFLICT. În 2015, StudentFest
vrea să tragă un semnal de alarmă asupra conflictelor de toate
tipurile, îndemnând la transpunerea energiilor conflictuale
interne în procese de creaţie. Conflictul între generaţii, culturi,
religii, conflicte interpersonale, interetnice sau internaţionale
sunt toate prezente în viaţa noastră cotidiană. Într-o societate
aflată în continuă schimbare, în care globalizarea duce tot mai
des la izbucnirea unor noi conflicte, unele dintre ele chiar
foarte aproape de graniţele noastre, arta şi cultura pot
reprezenta un punct comun, un imbold spre unitate şi
înţelegere.
Dacă ai ceva de arătat, consideri că viziunea ta este una
inovatoare, care merită să fie făcută publică, aici este locul
tău. Indiferent de zona artistică în care creezi, la StudentFest
ai ocazia să-ţi expui creaţiile în faţa unui public larg, deschis
către artă şi cultură. Înscrierile se pot face pe
www.studentfest.ro până în 17 aprilie.
StudentFest e un festival organizat exclusiv de tineri
voluntari. Astfel, dacă eşti tânăr, elev sau student, poţi deveni
voluntar StudentFest şi poţi contribui la succesul festivalului.
Primul pas e să completezi un formular online, pe care îl
găseşti pe site-ul festivalului.
StudentFest a apărut ca un afront adus cenzurii şi lipsei
libertăţii de exprimare. Încă de la începuturile sale, festivalul a
căutat să promoveze nu doar tinerii artişti aflaţi în curs de
afirmare, ci şi principii fundamentale precum toleranţa,
deschiderea, şi, desigur, dreptul la libera exprimare.
Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesaţi site-ul
w w w. s t u d e n t f e s t . r o , s a u p a g i n a d e F a c e b o o k
www.facebook.com/studentfest.ro
„În 2015 am considerat mai necesar ca niciodată să
atragem atenţia în privinţa CONFLICTelor ce sunt resimţite
puternic în contextul social, cultural, economic şi să încercăm
canalizarea şi concentrarea acestora doar în artă şi cultură.
Primul pas a fost făcut, noi căutăm artişti, acum rămâne doar
ca aceştia să dorească să fie „găsiţi”.

Sâmb@t@/28 Februarie

Duminic@/1 Martie

Timişoara
Caransebeş

+13ºC
+4ºC

Reşiţa

+12ºC
+4ºC

Oraviţa +9ºC
+4ºC

Miercuri, 4 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+11ºC
+5ºC

Caransebeş

+12ºC
+4ºC

Reşiţa

+11ºC
+6ºC

Joi, 5 Martie

Vineri, 6 Martie

+11ºC
+5ºC

Oraviţa +8ºC
+4ºC

Oraviţa +9ºC
+4ºC

+12ºC
+6ºC

Marţi, 3 Martie

StudentFest
caută artişti!

+10ºC
+5ºC

Sâmbătă, 7 Martie

Duminică, 8 Martie

Reşiţa

+9ºC/+3ºC

+9ºC/ 0ºC

+9ºC/+4ºC

+7ºC/+3ºC

+6ºC/+1ºC

+4ºC/-3ºC

+5ºC/-3ºC

Timişoara

+13ºC/+4ºC

+12ºC/+1ºC

+12ºC/+2ºC

+10ºC/+1ºC

+9ºC/+1ºC

+5ºC/-4ºC

+6ºC/-2ºC
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