
Vând în Re

Vând aparat special de preparat
gogo

Vând la Jena iap

şi

şi americani tip Billa şi
cerceluş. Cu ajutorul lui profitul este
cert. Accept şi variante, troc. Tel.
0743-832446.

şi poşet
şcani, L=3,80 m şi l=

2,70 m; cuvertur
şi duble; 3

geamuri duble l

şi

şi asamblate în Suedia,
noi, sigilate, 1000 lei; telefon mobil
Nokia Asha 501 ual , 3 inch,
card de memorie, sigilat, liber în
orice re

şin

şin

şi; costum popular pentru
femei, m

ţa trus

ţ 300 lei.
Tel. 0355-809647.

Vând ieftin: blan
ţie astrahan; 2 fotolii;

pantofi

ţ

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat,
stare foarte bun

ţin
folosit, 250 lei; drujbe profesionale
Husqvarna 236, benzin ţie,
fabricate

d sim

ţea, 250 lei; radio CD JVC
pentru ma

ţionare, 250
lei; piese din mobil -

ţi,
m

ă de scule
universală, 60 de piese, din
Germania, nefolosită, pre

ă neagră nouă
nr. 46, imita

ă noi din piele vernil;
perdea albă Pa

ă din macrameu cu
trandafiri, artizanal; 2 u

ăcuite, cu sticlă,
clan ă, făcute la comandă (fără
tocuri). Tel. 0721-155683.

ă, 3500 lei. Tel.
0734-497124. (RR)

Vând în Re
ăldură,

omologate ISCIR, cu tiraj for
ă, de la 400 lei;

instant pe gaz Ariston pentru apă
caldă, 11 l/min, aproape nou, pu

ă injec

ă, 100 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

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

ă de tineret com
pusă din mai multe servante, dulap
cu 2 u

ărimea 42-44, din zona
Cărbunari, 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 - tablou Cina cea de Taină,
200 €; palton nou din piele întoarsă
îmblănit, culoare bej, pentru bărba

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

Vând Samsung Galaxy S4
replica, wi-fi, încărcător, pre

ă 8
megapixeli, pre

ţ 320 lei;
Samsung S 8300, camer

ţ 130 lei; Nokia 6300,
preţ 80 lei; iphone 3 cu 2 cartele, preţ
160 lei. Tel. 0721-414951.

Vând jocuri originale Play
Station 3, PSP, PS2, preţ 20 lei
bucata; Play Station 3 + 10 jocuri,
preţ 850 lei; PSP + 5 jocuri, preţ 260
lei; PS 2 + 10 jocuri, preţ 200 lei, sau
schimb. Tel. 0721-798604.
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Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Cur ţenia de
prim

ă
ăvară

Informare cu privire la
activităţile de salubrizare

Siguranţa copiilor
pe internet

Apeluri de urgenţă în caz
de accidente rutiere

Comercializarea
emisiilor

Autorit ţile locale
vor putea finanţa

sportul de performanţă

ă

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând casă zona Muncitoresc
(lângă Forumul German) 6 camere,
curte, grădină. Tel. 0752-562526,
0355-881937.

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

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

ă în Re
ă de 96 mp

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

ă
mobilată pentru perioade scurte,
deplasări etc. Chirie modică. Tel.
0744-577460.

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

ă, caut chirie
casă modestă în Re

ă.
Tel. 0255-525371. (RR)

ă la strada principală compusă
din 3 camere, baie ătărie fa
ian ă, 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

ă
imediat, 13.000 € neg. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

ă în Ezeri ă
din 2 camere, bucătărie, debara,
grajd, anexe, fântână în curte, nu
este locuită, teren total 1155 mp,
14.000 €. Tel. 0731-672417. (RR)

Vând în Re

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

ătă

ă

ă cu 3 camere, bucătărie,
dependin

şi sta

ş

şi utilate. Pre

şi
şi curte de

1459 mp. Tel. 0772-145659.
Vând cas

şti garsonier

şi

şi

Închiriez la Bocşa spa

Vând la Rusova Veche, în apro
piere de Oravi ş-Severin,
cas

şi buc

şi
pomi fructiferi, magazie de lemne,
lemne pentru tot anul, ocupabil

Vând cas ş, compus

şi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

Vând la intrare în localitatea
Vinga, Arad, teren 5188 mp,
intravilan, 7 €/mp; teren intravilan în
Şimand, Arad, lâng şosea, 5755
mp, 7 €/mp; pre

Vând în Reşi

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

Vând urgent cas

ţ

ţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0255-236325.

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilate ţ 110
€ lunar. Tel. 0728-568448.

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

Vând cas ţa cu supra-
faţa construit

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

Asigur în Bucure

Vând apartament în Re ţa,
amenajat deosebit, central

Urgent. Pensionar
ţa sau

împrejurimi. Tel. 0767-493586.
ţiu

comercial de 60 mp, 650 lei/lun

-
ţa, Cara

-
ţate plus gresie, mobilat

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

ţ

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

ţuri neg. Tel. 0732-
072150. (RR)

ţa, zona Muncito-
resc, o cas

ţe, 45.000 €. Tel. 0355-
415185, 0786-483218, 0747-
468797, 0736-834803. (RR)

Imobiliare

Vând Audi TT an 2001, full
extras, motor 1,8. Pre

Vând în Re

.

-

ţ 5350 €
negociabil. Tel. 0743-832446.

Închiriez garaj pe strada
F ţ 160 lei pe lun

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

ţie pe lanţ nou

Vând în Re ţa autoturism
Hyundai Sonata din 2005, benzinar,
full option, stare impecabil

ţie, 4000 € neg. Tel. 0756-
282768. (RR)

Vând la Re ţa autoturism Dacia
1310 din 2002, 450 €. Tel. 0740-
028878. (RR)

Vând în Re ţa 2 cauciucuri 185
x65x14 M+S, cu tot cu jante, în 4
g

Vând în Re ţa 4 cauciucuri MS
175x70x14, 70 lei/buc; biciclete
adulţi cu roţi de 28 ţoli, 200 lei/buc;
portbagaje auto pentru biciclete, 60
lei/buc; cauciucuri moto, 50 lei/buc;
roat

ţoli pentru Opel,
Mercedes Clasa A, Citroën,
Renault, 50 lei/buc; pl ţe de frân

ţ
ţ

Vând la But in ba lo t ie r
ţional

Vând în Re ţa o punte de
semiremorc

w

ăgăra ă.
Tel. 0721-414951.

ă,
distribu ă, baterie
schimbată, buc

ă, 1800
€; electromotor-ventilator pentru
radiator apă pentru Opel Astra

ă în anul 2000, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

ă, înscris
în circula

ăuri, pt Ford Focus, echilibrate,
200 lei neg; 2 cauciucuri 165x70x14
M+S, 150 lei neg; Opel Agila, an
2004, climă, 86.000 km, 1000 cmc,
stare foarte bună, taxă nerecupe
rată, 1850 € neg. Tel. 0722-828285.

ă completă pentru 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

ăcu ă
de fa ă noi, sigilate, marca Ferodo,
provenien ă Germania, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8

ă
românească pe sârmă, func ă,
800 € neg sau la schimb cu utilaje
agricole. Tel. 0723-128805. (RR)

ă de 5 tone, 200 €;
punte de semiremorcă de 3 tone,
100 €; V Golf 2 motor 1.6 diesel, 2
u

ără cabină, 1600 €;
remorcă de 750 kg, înmatriculată,
300 €; cositoare Carpatina, 2000 lei.
Tel. 0757-311013. (RR)

şului. Pre

şi

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

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

şi
Polo, model pân

şi

şi

şi

şi

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

şi

şi, gri sidefat, neînmatriculat, 200
€; 2 cauciucuri 12.4x28 pentru
tractor 445, pentru spate, 100 €
ambele; tractor f

Auto-Moto-VeloDiverse

Oferte-Cereri

de Serviciu

Caut femeie cu experienţ

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

Angajez femeie pentru lango

Caut îngrijitoare pentru persoa-
n

Caut tâmplar în lemn, mobilier
PAL, pentru etajere. Tel. 0744-
577460 dimineaţa.

-
ţa.

ţ ţ

-
ţia lor.

Oferim mult

ţ

ţ

ţ
ţa, meditez la limba francez

ţ 15 lei/or

-
ţ ţinere persoane

în vârst

Înfiinţ -

ţional. Tel. 0745-274929.
Oferim servicii profesionale de

consultanţ ţ ţio-
nal ţare firm

ţ -
ţii aces-

teia, inclusiv, unde e cazul, autoriza-
re cursuriANC. Tel. 0723-846071.

ă
pentru lango

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

Ofer loc de muncă pentru femei
în domeniul comer

ă cu handicap neuromotor, în
regim permanent cu mici pauze.
Ofer 700 lei, cazare ă. Tel.
0724-185451.

ă competentă,
abonament instalare Windows,
internet, devirusări etc. Rog serio
zitate. Tel. 0744-577460 diminea

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

ă dragoste ăldură.
Tel. 0748-841669.

Familie serioasă, educator-
învă ător, îngrijim persoane în
vârstă la domiciliul acestora. Oferim
căldură, dragoste

ă cu experien ă,
pregătesc temele cu copiii la toate
materi i le, clasele 1-8. Ofer
seriozitate. Tel. 0748-841669.

Profesoară de franceză cu
experien ă

ă
orice nivel. Pre ă. Tel. 0751-
808780.

Familie serioasă, educator-în
vă ător, luăm în între

ă fără mo
ăldură

ăm firme, rapid

ă intern

ă ă opera
ă pentru înfiin ă plasare

for ă de muncă în străinătate, auto
rizare ă

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi

şi.
Tel. 0745-205895.

şi mas

Caut persoan

Familie serioas
şi mult

şi educa
şi c

şi respect. Tel.
0748-841669.

Profesoar

şi studii terminate în
Fran

ştenitori, de la sat
sau oraş. Oferim dragoste, c
şi respect. Tel. 0748-841669.

şi avanta
jos. Tel. 0723-846071.

Transport marf şi
interna

şi asisten

şi demararea activit

Transport persoane în Austria,
Italia

ociabile.

şi Germania. Pre

şi
montaj. Pre

şoara de 30 min,
25 € + TVA/persoan

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

ţuri de la 50 €.
La 4 c

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

Zbor peste Timi

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

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

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

ări

Caut în Re ţa apartament 2
camere pentru închiriat situat în
zona Govândari, pe termen mai
lung, pân

-

-

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

şi

Vând în Caransebeş, pe
Potocului 89, cas

ştit

Vând în Bocşa Român

Vând în Reşi

ă la 120 €/lună. Tel. 0355-
415185, 0786-483218, 0747-
468797, 0736-834803. (RR)

ă cu 2 camere,
bucătărie, baie, fără grădină, zonă
lini ă, 25.000 € neg; pământ intra
vilan de 700 mp, 20.000 € neg. Tel.
0736-474283, 0727-415386. (RR)

ă un apar
tament cu 2 camere, etaj 2, mobilat,
toate dotările, 20.000 € neg. Vând
casă în Măureni, mobilată, 3
camere, bucătărie, anexe, 12.500 €.
Tel. 0744-209549. (RR)

ără îmbunătă

Vând/schimb casă la 25 km de
Reşiţa, foarte ieftin. Tel. 0743-
231762.

(continuare )în pagina 6 (continuare )în pagina 6 (continuare )în pagina 7

Angajez pensionar cu normă
redusă pentru funcţia de agent
comercial. Tel. 0724-250606.



Prim ţa prin Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţa aduce la cuno ţa posesorilor de
autovehicule din municipiul Re ţa c

ţ

ţion

ţiei pentru Administrarea
Domeniului Public ţa, str.
Petru Maior nr. 2 (Bloc 800), la Compartimentul parc

ţia de Întreţinere

ţi stâlpi de ţeav

ţa, prin Serviciul Public
„Direcţia de Asistenţ ţ

ţa cu
vârsta sub 70 de ani

Ţerova, Moniom se pot prezenta în
spaţiul situat pe aleea Domogled num

ţia Impozite

ţia de Asistenţ
ţii numerele 18-22

(fosta Po
ţia de a se prezenta

personal cu actul de identitate (original

ţie). Ridicarea
tichetelor se face în ordinea alfabetic ţialei numelui
dup

Ţ, U, V, W,
X, Y, Z.

Programul de lucru al ghi ţii
este de luni pân

ţiei
Urbanism ţi

ţadele cl

ţa.
Au fost constatate intervenţii la faţadele cl

ţii comerciale
ţine aviz de culoare.
Potrivit HCL nr. 69/2014, art. 5, alin. (2), lit. b,

„Persoanele fizice ţia s ţin
ţadele cl ţinute în proprietate

sau sub orice alt titlu. Aceasta înseamn ţia de
lucr ţii la tencuieli

ţii la faţade se va obţine de la Direcţia
Urbanism

ţad
ţiile de realizare a lucr

ţion ţi proprietarii cl
ţi s ţin

ţada cl

ţa au
efectuat verific ţii economici, care î

ţii decât cele
special amenajate, conform prevederilor HCL nr.
69/2014.

Preciz ţii se aplic
ţiilor de proprietari.

Nerespectarea acestor prevederi atrage dup
ţiuni.

Cu privire la unele articole, ap

ţi ai Prim

ţiu verde, f
ţine autorizaţie. A fost depus p

ţi arbu
ţa a somat în

mai multe rânduri proprietarul imobilului s
ţiuni contravenţionale pentru

efectuarea de lucr ţiului verde
aferent imobilului nr. 1 de pe str. Nicolae Titulescu nr. 1,
f ţa,
pentru t ţie, conform
HCL nr. 184/2014,

ţie pe spaţiul verde care aparţine
domeniului public, conform HCL69/2014.

Menţion ţa are o
autorizaţie de construcţie nr. 158/12 septembrie 2014
pentru lucr

ţiu de recreere pentru
re ţeni.

ţi omene
ţa se al

ţa de a
dep ţa
stocurilor deficitare de sânge ţiune
umanitar

ţilor administraţiei publice locale
(50 de persoane de la Direcţia de Asistenţ

ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa, Direcţia Impozite

ţii Internaţionale, Direcţia
Juridic ţie Public ţia
Urbanism

ţ ţiunea nu este
prima de acest gen

ţa face
un apel la cet ţenii, care doresc s

ţa,
la sediul situat pe Bd. Revoluţiei din Decembrie nr. 2 sau
la telefon, la num

ăria Municipiului Re

ă termenul de plată
pentru rezervarea locului de parcare la domiciliu/
re ă este 31 martie 2015. Neplata locului de
parcare până la acest termen conduce la vacantarea
locului de parcare ătre un alt solicitant de
pe lista de a

ăm că pentru anul 2015 taxa de parcare
este de 99,70 lei ă joi,
între orele 08:00-15:00,

ări,
etaj III, cam 3314.

Lucrările de împrejmuire la cimitirul nr. 5-6 au fost
finalizate.Acestea au fost efectuate în regie proprie prin
Direc

ă ă de gard pe o
lungime de 350 de metri liniari precum ă de
acces.

Primăria Municipiului Re
ă Socială”, anun ă că, în perioada

4-20 martie 2015, se eliberează tichetele gratuite de
călătorie pentru pensionarii din municipiul Re

ă

ărul 1 (Microraion
IV, cartier Lunca Bârzavei), lângă Serviciul Public
“Direc

ă în zona Triaj
ă, Muncitoresc, Stavila, Lend,

Marginea, Cuptoare, Secu
ă

Socială”, situat pe strada Libertă
ă veche).

Persoanele vârstnice au obliga

ă legitima
ă a ini

ă cum urmează
4 - 11 martie 2015:A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;
12 - 20 martie 2015: M, N, O, P, R, S,

ă loca
ă vineri între orele 08:00-18:00.

ă formată din inspectori din cadrul Direc

ări la fa ădirilor din zona Lunca
Pomostului, conform HCL nr. 69/2014 privind stabilirea
unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a
municipiului Re

ădirilor la
cinci spa ără a
de

ă între ă
corespunzător fa ădirilor de

ă execu
ări de refaceri ăvirea

totală, înlocuirea geamurilor sparte sau murdare,
eliminare înscrisuri

ă, conform acelea
ă „în prealabil lucrărilor de

refaceri

ă în care se va prevedea culoarea
ărilor.”

Men ăm că to ădirilor identificate
au fost soma ă ob ă avizul de culoare ă realizeze
unitar fa ădirii până la data de 30 mai 2015.

Responsabili ai Primăriei Municipiului Re
ări la agen

ă ă activitatea la nivelul municipiului, cu privire
la depozitarea de

ă
încheie contracte cu operatorul de salubritate în
vederea ridicării gunoiului menajer ă nu arunce
de

ăm că acelea ă

ă sine
aplicarea de sanc

ărute în mass-media,
referitoare la ocuparea unui teren de pe domeniul public
în Lunca Pomostului, pe str. Nicolae Titulescu nr. 1,
precizăm următoarele:

În urma unor controale efectuate în zonă la sfâr
ăriei au constatat

că pe terenul, aflat pe domeniul public, din zona
adiacentă casei familiei deputatului Valentin Rusu au
început lucrări de amenajare a unui spa ără a
de ământ vegetal

ăria Municipiului Re
ă întrerupă

lucrările
ări de amenajare a spa

ără avizul favorabil al Primăriei Municipiului Re
ăierea unui arbore fără autoriza

ăm că Primăria Municipiului Re

ări de amenajare peisageră pe acel teren
ă a fi amenajat un spa

ă pentru salvarea
de vie

ăria Municipiului Re ătură eforturilor
Centrului de Transfuzie Sanguină din Re

ă ă în privin
ă o ac

ă în sprijinul semenilor care au nevoie vitală de
sânge.

Astfel, începând de joi, 12 martie 2015, de la ora
09:00, o parte a angaja

ă Socială,
Direc

ărie Urbană

ă ă Locală, Direc
ă-

ă aportul la ajutorarea persoanelor aflate în
suferin ă prin donarea de sânge. Ac

ătoare.
Pe această cale, Primăria Municipiului Re

ă ă doneze sânge, să se
adreseze Centrului de Transfuzie Sanguină din Re

ărul 0255 220 882.

şi
şi Privat al

Municipiului Reşi ştin
şi

şedin

şi atribuirea c
şteptare.

Men
şi se poate achita zilnic de luni pân

şi vineri, între orele 08:00-
12:00, la sediul Direc

şi Privat al Municipiului Reşi

şi Reparare a Patrimoniului
Consiliului Local.

Au fost monta şi plas
şi o poart

şi

şi
şi cu o pensie care nu dep şeşte

800 de lei, precum şi cei de peste 70 de ani.
Persoanele care locuiesc în Lunca Bârzavei

(Govândari), Câlnic,

şi Taxe Locale”. Pensionarii care
domiciliaz şi în cartierele Lunca
Pomostului, zona central

şi Doman pot ridica tichetele
de la sediul Serviciului Public „Direc

şt

şi copie xerox),
cuponul de pensie aferent lunii februarie 2015 (original
şi copie xerox) şi poze tip buletin actualizate (pentru
persoanele care nu posed

Ş, T,

şeelor din cele dou

şi Amenajarea Teritoriului şi poli şti locali au
efectuat verific

şi

şi la 10 apartamente, f

şi juridice au obliga

şi repara şi zugr

şi desene obscene etc.
Totodat şi HCL nr. 69/2014, art. 5,

alin (2), lit. c, se prevede c
şi repara

şi Amenajarea Teritoriului avizul de culoare

pentru fa şi
condi

şi s

şi
şi

desf şoar
şeurilor.

În acest sens, municipalitatea le-a pus în vedere s

şi s
şeuri şi obiecte de uz casnic în alte loca

şi obliga şi
Asocia

şitul
lunii februarie, reprezentan

şi au
fost planta şti.

Prin urmare, Prim şi

şi a aplicat 3 sanc

şi

şi pentru depozitarea unor materiale
de construc

şi

şi
urmeaz

şi

şti.
Prim şi

şi
şi problemele cu care se confrunt

şi demareaz

şi
Privat al Municipiului Reşi şi Taxe,
Serviciul Gospod şi Mediu, Serviciul
Proiecte Europene şi Rela

şi Administra
şi Amenajarea Teritoriului) vor încerca s şi

aduc

şi va continua şi în zilele urm
şi

şi

:

O echip

Fiecare strop de sânge conteaz�

�

Cabinet Primar

2

Primăria şiţa ne informeazăRe

JOI, 12 martie

Programul casieriei:

Ora 20.00 Urm

JOI - între orele 17.00

ărit în noapte

Orele 14.00

ărit în noapte

Orele 10.00 ăreasa
- 2D dublat în limba română

(înaintea filmului va fi difuzat scurt metrajul "Agita
ă/Frozen Fever" care durează 8

minute)
Orele 14.00

ărit în noapte

Orele 10.00 ăreasa
- 2D dublat în limba română

(înaintea filmului va fi difuzat scurt metrajul "Agita
ă/Frozen Fever" care durează 8

minute)
Orele 14.00

ărit în noapte

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

ĂTĂ Ă - între orele 9.00

RunAll Night

RunAll Night

Cinderella

RunAll Night

Cinderella

RunAll Night

VINERI, 13 martie

SĂMBĂTĂ, 14 martie

DUMINICĂ, 15 martie

Pre

şi 18.00 O zi în pantofii altcuiva

Ora 16.00 Aferim
Ora 20.30 Urm

şi 12.00 - Cenuş

şi 18.00 O zi în pantofii altcuiva

Ora 16.00 Aferim
Ora 20.30 Urm

şi 12.00 Cenuş

şi 18.00 O zi în pantofii altcuiva

Ora 16.00 Aferim
Ora 20.30 Urm

şi r

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

The Cobbler

The Cobbler

The Cobbler

ţ
ţ

ţ
ţ

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

Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în sistem 3D.

Nu se vând bilete anticipat.

ie
în regatul de ghea

ie
în regatul de ghea

ţuri bilete:

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 12-15.03.2015
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Primăria Municipiului Re ă pe to ă
ă ă ă ământ, asocia

ă participe la campania „Cură ăvară”, care se va
desfă

ăsuri pentru cură

ă destina
ăncilor.

tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor şi a arbuştilor de pe
domeniul public şi privat al municipiului este interzisă.

deşeurile, rezultate ca urmare a acestor activităţi, vor fi depozitate
la punctele de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact.

cetăţenii care doresc să se dispenseze de obiecte casnice sau de
alte lucruri nefolositoare, altele decât deşeuri menajere şi cele
electrocasnice, o pot face depozitându-le pe platformele pentru
colectarea deşeurilor menajere.

Pentru situaţiile când deşeurile, rezultate în urma curăţeniei de
primăvară, nu pot fi depozitate în aceste locuri sau în containere,
rugăm cetăţenii să se adreseze S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. la
nr. de telefon 0255/ 251 143 sau 0737 770 500.

Curăţarea şi igienizarea albiei râului Bârzava va fi realizată de către
Direcţia Apelor Banat în colaborare cu agenţii economici riverani,
conform sectorizării existente.

reabilitarea spaţiilor verzi;
plantarea de material dendro-floricol;
tăierea arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi sau periculoşi;
toaletarea arborilor situaţi pe aliniamentul străzilor;
completarea gardului viu existent;
udarea spaţiilor verzi;
reabilitarea străzilor afectate în perioada iernii;
plombarea principalelor artere din municipiu;
montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului stradal;
recondiţionarea sau înlocuirea indicatoarelor de circulaţie, a

celorlalte indicatoare şi panouri de la intrările în localitate şi intersecţii;
repararea şi vopsirea mobilierului urban existent şi întreţinerea

gardului metalic;
amplasarea jardinierelor cu flori pe stâlpi.
Persoanele fizice, asociaţiile de locatari/proprietari, în conformitate

cu prevederile H.C.L. nr. 69/2014 privind măsurile necesare pentru
buna gospodărire a municipiului Reşiţa, cu completările şi modificările
ulterioare, vor desfăşura următoarele activităţi:

ntreţinerea şi curăţenia spaţiilor pe care le deţin, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi a împrejurimilor acestora;

curăţenia şi întreţinerea şanţurilor şi podeţelor, în zona imobilelor
pe care le deţin sau le administrează;

îngrijirea pomilor şi a florilor din perimetrul imobilelor pe care le
deţin;

menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei, şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile
special amenajate;

vopsirea mobilierului urban aferent blocului/imobilului.
Agenţii economici, instituţiile publice, unităţile de cooperaţie şi

celelalte persoane juridice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.
69/2014 privind măsurile necesare pentru buna gospodărire a
municipiului Reşiţa, vor realiza următoarele activităţi

întreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor şi a spaţiilor unde
îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin
asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte,
întreţinerea firmelor, a panourilor publicitare, a bannerelor, a faţadelor
precum şi zugrăvirea acestora;

asigurarea împrejmuirii corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea
pomilor şi a altor plantaţii din incintă;

asigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie
şi deratizare a imobilelor;

asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul incintelor precum şi
întreţinerea spaţiilor verzi;

Pe toată perioada desfăşurării acţiunii, S.C. Brantner Servicii
Ecologice S.A. va asigura

curăţarea platformelor punctelor de colectare a deşeurilor
menajere, colectarea şi transportul zilnic al gunoiului menajer de pe
platformă şi din jurul acesteia;

respectarea întocmai a graficului de colectare şi transport a
deşeurilor menajere de la casele particulare, instituţii, societăţi şi
comercianţi

repararea şi înlocuirea containerelor pentru colectarea gunoiului
menajer.

Totodată, S.C. SUPERCOM S.Ava asigura
salubrizarea spaţiilor verzi, a trotuarelor şi a arterelor de circulaţie;
repararea, înlocuirea şi completarea coşurilor stradale.
Efectuarea curăţeniei de primăvară este obligatorie pentru toţi

cetăţenii, asociaţiile de locatari/proprietari, agenţii economici, autorităţi
şi instituţii publice, precum şi pentru asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii
care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reşiţa.

De asemenea, şi în acest an este lansat concursul ,,Cea mai curată
asociaţie de locatari/proprietari”, dotat cu premii.

Pe această cale, Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu,
face un apel la toţi cetăţenii să se implice şi să sprijine cu forţe proprii
eforturile administraţiei publice locale de a avea un oraş curat şi
civilizat.

şi

şi toate celelalte institu
şi

şura în perioada 9 martie 2014-10 aprilie 2015.
În cadrul acestei ac

şi a rigolelor stradale din perimetrul
imobilelor de locuit şi a celor cu alt şi vopsirea
b

ţa îi invit ţi cet ţenii, agenţii
economici, societ ţile comerciale, unit ţile de înv ţ ţiile
de proprietari/locatari ţii de pe raza municipiului
Re ţa s ţenia de prim

ţiuni se vor lua m ţarea spaţiilor
verzi, a aleilor, a trotuarelor

ţie precum

î

În acest sens, Primăria Municipiului Re
ări

În cadrul campaniei „Curăţenia de primăvară”, Serviciul Public -
Direc ţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Servi ciul de Iluminat Public şi Deszăpezire- va desfăşura
următoarele activităţi

şiţa face câteva
recomand

-
-
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Cură ăvarăţenia de prim
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Cet@]eni str@ini depista]i cu }edere ilegal@ în Cara}-Severin
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Biroul pentru Imigrări

Caraş - Severin au desfăşurat, în perioada 02-06 martie a.c, o serie de acţiuni pe linia
prevenirii şi combaterii şederii ilegale a cetăţenilor străini, pe raza de competenţă, ocazie
cu care au fost de pistaţi cu şedere ilegală doi cetăţeni străini, unul din Serbia şi celălalt
din Bosnia Herţegovina.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că cetăţeanul din Serbia nu a
respectat termenul de ieşire din ţară prevăzut în comunicarea de părăsire a teritoriului
României, acordată anterior.

Cetăţeanul bosniac a intrat legal în România, în baza acordurilor internaţionale, iar la
expirarea dreptului de şedere nu a părăsit teritoriul ţării noastre.

Având în vedere cele constatate, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-
Severin au emis pe numele acestora decizii de returnare, prin care sunt obligaţi să
părăsească teritoriul naţional în cel mult 15 zile.

Totodată, cetăţenii străini au fost sancţionaţi contravenţional, în conformitate cu
prevederile OUG 194/2002, privind regimul străinilor în România republicată cu
modificările şi completările ulterioare.

Poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin continuă activităţile de
prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor. Facem apel către toţi cetăţenii străini
de pe raza judeţului şi contăm pe respectul dumneavoastră faţă de legislaţia în domeniu,
invitându-vă să ne contactaţi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale, la
sediul biroului din bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 40, Reşiţa, la numărul de telefon
0255/502316 sau vizitând site-ul public la adresa www. igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a
documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare
la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

-

Biroul pentru Imigrări Caraş - Severin

Ac]iune pentru combaterea traficului de droguri
Poliţi ţi în combaterea criminalit ţii organizate din Ploie

ţii la
persoane b

ţi ţii Organizate
Ploie ţii Organizate Cara

ţii Organizate Timi
ţii domiciliare, pe raza municipiilor Re ţa

ţiuni comune pentru combaterea traficului de droguri de risc.
Poliţi ţii Organizate Cara

ţional ţional,
care ar fi acţionat, în mod coordonat, pe raza municipiului Re ţa.

Membrii grup ţi c ţi de droguri de risc
ţe susceptibile a avea efecte psihoactive, ce ar fi fost introduse în mod ilegal în

România, prin intermediul unor colete expediate din Spania, care ulterior ar fi fost
comercializate. De asemenea, poliţi ţii Organizate
Ploie ţii faţ

ţiilor domiciliare, au fost descoperite diferite cantit ţi de cannabis,
substanţe susceptibile a avea efecte psihoactive, rezin

ţiunea a fost efectuat ţie Judeţean Cara

ştii specializa şti, Caraş-Severin
şi Timişoara, împreun

ştii Brig
şti, ai Serviciului de Combatere a Criminalit ş-Severin şi de la

Brigada de Combatere a Criminalit şoara, împreun
şi şi

Ploieşti, în cadrul unei ac
ştii Serviciului de Combatere a Criminalit ş-Severin şi

procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat activitatea infrac
şi

şi
de substan

ştii Brig
şti şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat investiga

şi comercializat cannabis, pe raza
municipiului Ploieşti.

În urma perchezi
şi

telefoane mobile. La sediile D.I.I.C.O.T. - B.T. Caraş-Severin şi S.T. Ploieşti au fost
conduse, în vederea audierii, 46 de persoane.

Ac ş-
Severin şi al jandarmilor. Suportul de specialitate a fost asigurat de DIPI.

ă
ă cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 34 de perchezi

ănuite de trafic de droguri de risc./ 46 de persoane au fost conduse la audieri.
La data de 11 martie a.c., poli ăzii de Combatere a Criminalită

ă
ă ă cu procurorii

D.I.I.C.O.T., au efectuat 34 de perchezi

ă
ă a unui grup infrac

ării sunt bănui ă ar fi procurat importante cantită

ăzii de Combatere a Criminalită
ă de nouă persoane bănuite că,

din luna aprilie 2014 până în prezent, ar fi procurat

ă
ă, grindere, cântare, ambalaje

ă cu sprijinul Inspectoratului de Poli

Siguran]a copiilor pe internet
Vineri, 27 februarie 2015, un ofiţer din Compartimentul Analiza şi Prevenirea

Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a desfăşurat o
activitate de prevenire, formare şi informare la Şcoala Gimnazială nr. 2 Reşiţa. Publicul
ţintă a fost reprezentat, de această dată, de cadrele didactice ale unităţii şcolare
menţionate, cărora le-au fost prezentate aspecte referitoare la prevenirea victimizării
minorilor pe internet.

În cadrul întâlnirii ofiţerul de poliţie a identificat câteva categorii de riscuri la care se pot
expune tinerii (şi nu numai) atunci când navighează pe internet şi a oferit profesorilor
posibile soluţii de contracarare a acestor riscuri (de exemplu utilizarea de software cu
licenţă, folosirea unor aplicaţii antivirus sau de tip firewall, setarea corectă a unor parole
de acces la sistemul de operare, securizarea conturilor de e-mail etc).Astfel, profesorii au
primit o serie de informaţii utile pe care le pot transmite mai departe către elevi, atât în
cadrul orelor de dirigenţie cât şi în cadrul unor activităţi extracurriculare.

Au fost trecute în revistă, de asemenea, infracţiunile din Noul Cod Penal care au
legătură cu utilizarea sistemelor informatice.

La finalul întâlnirii, poliţistul a transmis tuturor profesorilor prezenţi câteva
recomandări preventive, mai cu seamă că mare parte a cadrelor didactice au şi calitatea
de părinţi. De altfel, fiecare cadru didactic dintre cei 28 prezenţi a primit şi un flyer
cuprinzând reguli pentru părinţi de folosire a internetului de către copii.

Consiliile locale ale municipiilor
ţile de prest

şi oraşelor coordoneaz şi supravegheaz
şi depozitarea deşeurilor

menajere şi stradale.

În municipiul Reşiţa serviciul de salubrizare este prestat de către S.C. Brantner
Servicii Ecologice S.A. - punct de lucru Reşiţa, în baza contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reşiţa, nr. 7161/21.04.2011 şi de către
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.

Operatorului de salubritate S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A - punct de lucru
Reşiţa, îi revine obligaţia să presteze serviciul de salubritate la toţi utilizatorii de pe raza
municipiului, să colecteze întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie
spaţiul destinat depozitării recipientelor de precolectare precum şi zona, pe o rază de 3
m, aferentă platformelor gospodăreşti.

Au fost efectuate zilnic verificări ale platformelor de precolectare, au fost efectuate
controale pentru identificarea depozitelor necontrolate de deşeuri de pe raza
municipiului Reşiţa, luându-se măsuri cu operativitate pentru eliminarea acestora.

Activităţile de măturat, spălat, stropire, întreţinere a căilor publice şi de salubrizare a
parcurilor şi a zonelor verzi amenajate în municipiul Reşiţa sunt prestate de către S.C.
Supercom S.A. - punct de lucru Reşiţa în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.
23776/17.12.2013.

Aceste activităţi presupun: măturatul manual; măturatul, spălatul, stropitul
carosabilului; întreţinerea curăţeniei; răzuitul rigolelor; salubrizarea parcurilor şi a
zonelor verzi.

Conform contractului de delegare de gestiune a activităţilor de dezinsecţie,
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare nr. 10474/29.05.2008, încheiat între
municipiul Reşiţa şi S.C. Deraton S.R.L. Timişoara, în perioada 11.08.2014 -
12.08.2014 s-au desfăşurat acţiuni de dezinsecţie de la sol şi aerian şi tratamente
împotriva căpuşelor în parcuri, locuri de joacă, maluri de râu, liziera pădurii, principalele
artere de circulaţie.

Deratizarea şi dezinsecţia în unităţile şcolare s-a efectuat în perioada de primăvară
(luna aprilie) şi toamnă (luna septembrie) în timpul vacanţelor şcolare, în condiţii
normale şi pe baza unui grafic dinainte stabilit împreună cu conducerea fiecărei unităţi
de învăţământ în parte.

Au mai fost efectuate lucrări de dezinsecţie la Complexul Municipal de Sport şi
Sănătate (Bazinul Olimpic) şi lucrări de deratizare la Centrul de zi Maria, Centrul de zi
ABC şi Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

În asociere cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, pe parcursul anului 2014
au fost organizate campanii lunare de colectare a deşeurilor de echipamente electrice
şi electrocasnice (DEEE), cantitatea totală colectată fiind de aproximativ 26.347 kg.
Organizarea periodică a acestor campanii a devenit tradiţie pentru organizatori şi tinde
să devină obişnuinţă pentru cetăţenii municipiului, lucru îmbucurător şi care relevă
eficienţa campaniilor de informare şi conştientizare.

În anul 2014 cantitatea de deşeuri colectate selectiv şi valorificate a fost de 62.083
kg PET şi 63.661 kg hârtie şi carton.

Pe parcursul anului 2014, Primăria municipiului Reşiţa a organizat şi diverse acţiuni
tematice cu scopul de a implica activ cetăţenii municipiului în acţiuni de salubrizare şi de
curăţenie:

a) a fost organizată acţiunea ,,Curăţenia de primăvară”. Acesta s-a desfăşurat în
perioada 01 martie - 15 aprilie 2014. Au fost invitaţi să participe toţi cetăţenii
municipiului, prin luarea de măsuri care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor,
trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu altă
destinaţie şi vopsirea băncilor. Acţiunea a fost finalizată prin acordarea a 12 premii, în
valoare cumulată de 2.600 lei.

b) în colaborare cu Liga Judeţeană a Pensionarilor Caraş-Severin şi cu operatorul
de salubritate S.C. Supercom S.A. - punct de lucru Reşiţa, în data de 22 mai 2014 a fost
organizată o acţiune de salubrizare a zonelor verzi din Parcul Tricolorului, acţiune la
care au participat aproximativ 25 de pensionari.

c) de Ziua Mondială a Mediului din data de 05.06.2014, ziua oficială de curăţenie din
cadrul proiectului, s-a participat alături de Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-
Severin în principal la mobilizarea cetăţenilor, autorităţilor, instituţiilor, companiilor
private şi a mass-mediei în acţiuni de salubrizare. Pentru buna desfăşurare a acţiunii au
fost achiziţionate şi puse la dispoziţia participanţilor mănuşi şi saci pentru colectarea
deşeurilor.

Prin H.C.L. nr. 312/04.11.2014 a fost aprobat Protocolul de colaborare privind
implementarea unui sistem integrat de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje
din fluxul menajer, încheiat între Municipiul Reşiţa, S.C Brantner Servicii Ecologice S.A.
şi S.C. Eco-Rom Ambalaje S.A. Obiectul acestui Protocol îl constituie colaborarea
părţilor pentru dezvoltarea şi optimizarea unui sistem de colectare separată a
deşeurilor de ambalaje, sortarea acestora pe categorii de materiale şi predarea către
instalaţii de reciclare, sau după caz către instalaţii de valorificare energetică în scopul
îndeplinirii obiectivelor de reciclare şi valorificare prevăzute de legislaţia în vigoare.

Colectarea deşeurilor de ambalaje se realizează pe trei fluxuri, după cum urmează:
plastic şi metal, hârtie, sticlă.

Dezvoltarea sistemului presupune amplasarea de containere pentru colectarea
separată a deşeurilor de ambalaje cu luarea în considerare a compatibilităţii colectării în
comun a unor materiale şi ţinând cont de prevederile legale, după cum urmează:
containere galbene - pentru colectarea plasticului şi metalelor; containere albastre -
pentru colectarea hârtiei şi cartonului; containere verzi - pentru colectarea sticlei.

Infrastructura de colectare este destinată exclusiv implementării sistemului de
colectare separată a deşeurilor de ambalaje generate în gospodăriile populaţiei, iar
amplasarea containerelor pentru colectarea separată se va face pe domeniul public, în
68 de locaţii stabilite prin anexa la Protocol.

ă ă
activită ări servicii privind: colectarea, transportul

1. Municipiul Reşiţa.

Activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor

Activităţile de măturat, spălat, stropire, întreţinere a căilor publice şi de
salubrizare a parcurilor şi a zonelor verzi amenajate în municipiul Reşiţa

Dezinsecţie - Deratizare

Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electrocasnice (DEEE)

Diverse acţiuni de salubrizare şi curăţenie în municipiul Reşiţa

Colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje din fluxul menajer.
Amenajarea punctelor de colectare

Informare cu privire la activit@]ile de salubrizare
desf@}urate în localit@]ile urbane.
Amenajarea punctelor de colectare.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie a organizat "Cupa 8 Martie" la tir cu
pistolul, dedicat

Toţi participanţii au primit câte o diplom

şi în acest an
şi domnişoarelor jurnaliste.ă doamnelor

ă pentru participare.

Locul I a fost ocupat deAdina Ni
şi şoara.

Cristi Krammer, ob

ţ , ambele de la
ţa. ţinut de Diana Telescu de la TVR Timi

Dup
ţumeasc

a ţinut cel mai
mare punctaj realizat vreo dat ţie.

ă, iar locul II, de MirabelaAfronie Radio
România Re Locul III a fost ob

ă ce în ultimii 3 ani reprezentantul săptămânalului Prisma, Ioan Iliasă, a ocupat
locul I în clasamentul general, de această dată a trebuit să se mul ă cu locul II,
primul loc fiind ocupat de reprezentantul InfoCS. Acesta

ă de când a fost organizată această competi

Cupa 8 Martie" la tir cu pistolul
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Guvernul a aprobat alocarea de sprijin financiar în sum MSI a publicat versiunea final
Ministrul Ap

Execu

Europarlamentarul Monica Macovei a lansat o nou Guvernul va finaliza proiectul de Cod fiscal în jurul datei de
18-20 martie, a anun Ghidul solicitantului pentru Programul Opera

ă de aproximativ 955 de milioane de lei destinat crescătorilor de animale ă
(februarie, 2015) a documentului "Strategia Na ă privind Agenda Digitală pentru România 2020" ărării a anun ă în intervalul martie - noiembrie, va
cre ărul de exerci ă alături de ările membre ale NATO, dar

ă de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,22% din
PIB, la aceea ă a anului 2014

ă forma ă M la puterea zece
ă (POCA) 2014-2020 a fost lansat în

consultare publică până luni, 16 martie

şte num şi cu partenerii pe parteneriatul strategic cu SUA

şi dat

ţional ţat c
ţii militare la care România particip ţ ţia

bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2015 s-a încheiat cu un excedent de 3,95 miliarde lei, respectiv 0,56% din PIB, faţ

ţiune de dreapta, intitulat
ţat premierul Victor Ponta ţional Capacitate Administrativ

ţilor
ţa privind aplicarea TVAde 9%

Eduard Hellvig a primit votat favorabil în plenul reunit al Camerei Deputa Senatul, în calitate de
prim

şi Senatului pentru şefia SRI
şi la cazare şi serviciile accesorii acesteia atunci când sunt oferite sub forma unui pachet turistică Cameră sesizată, a adoptat ordonan

4

Numărul cetă
ăsuri privative de libertate, aresta

ătre Departamentul
Consular din cadrul

ţenilor români din afara graniţelor supu
ţi preventiv sau aflaţi în

executarea unor pedepse cu închisoare la care au fost
condamnaţi prin sentinţe definitive, este estimat, în anul 2014, la
13.000, potrivit unei statistici realizate de c

şi unor
m

MinisteruluiAfacerilor Externe.

� Circulara B ţionale a României nr. 1/2015 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României (M.O. nr. 14 din 08.01.2015)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal
ţionarea

înregistr

ţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax
pygmeus) ţa ro

ţilor (M.O. nr. 21
din 12.01.2015)

Ordinul Ministerului Educaţiei ţifice nr.
5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere

ţ
ţional al Calific ţ

ţiei Naţionale - Regulamentul de
organizare ţionare a unit ţilor de înv ţ

ţiei Naţionale nr. 5003/2014
privind aprobarea programelor ţ

ţionarea
Agenţiei Zonei Montane (M.O. nr. 25 din 13.01.2015)

Hot

ţ

ţ

Guvernul României - Înţelegerea în domeniul securit ţii
sociale între Guvernul României

Ordinul Casei Naţionale a Asigur

H.G. nr. 10/2015 privind reglementarea unor m

ţie
a fondurilor alocate pentru agricultur

ţi directe ţ

Autoritatea de Supraveghere Financiar
ţa participanţilor la fondurile

de pensii administrate privat (M.O. nr. 31 din 14.01.2015)
Agenţia Naţional

Guvernul României - Anexele nr. 1

ţionale pentru protecţia
ţional pentru

implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia

Uniunea Naţional ţ

ţ

ăncii Na
ă a Băncii Na

ă nr.
17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condi

ării în scopuri de TVA(M.O. nr. 16 din 09.01.2015)
Ministerul Mediului ărilor Climatice - Planurile

na

ării

ărilor din învă ământul superior în
Registrul Na ărilor din Învă ământul Superior
(RNCIS) (M.O. nr. 23 din 13.01.2015)

Ministerul Educa
ă ă ământ

preuniversitar (M.O. nr. 23bis din 13.01.2015)
Ordinul Ministerului Educa

ă ământ

primar, clasele a III-a

ărârea Camerei Auditorilor din România nr. 60/2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare

ă ă profesională (M.O.
nr. 26 din 13.01.2015)

Camera Auditorilor din România - Regulamentul de
organizare ă ă
profesională din 11.12.2014 (M.O. nr. 26 din 13.01.2015)

Camera Auditorilor din România - Normele privind
Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari

ă

ărilor de Sănătate nr.
3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de
negociere, încheiere

ăsuri

financiare temporare pentru stimularea gradului de absorb
ă aferente schemelor de

plă ăsuri de pia ă în agricultură (M.O. nr.
31 din 14.01.2015)

ă - Norma nr.
1/2015 privind aderarea

ă de Administrare Fiscală - Procedura de
înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ările
ulterioare din 07.01.2015 (M.O. nr. 32 din 15.01.2015)

ărârea
Guvernului nr. 1.113/2014 privind aprobarea Strategiei
na

ă a Practicienilor în Insolven ă din
România - Statutul privind organizarea

ă din 29.09.2007 (M.O. nr. 33 din
15.01.2015)
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şi Schimb

şi pentru ra şie (Aythya nyroca) din 14.11.2014
(M.O. nr. 19bis din 12.01.2015)

Legea nr. 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr.
258/2007 privind practica elevilor şi studen

şi Cercet Ştiin
şi

înregistrare a calific

şi func

şcolare pentru înv

şi a IV-a (M.O. nr. 24 din 13.01.2015)
H.G. nr. 1189/2014 privind organizarea şi func

şi
desf şurare a examenului de competen

şi desf şurare a examenului de competen

şi
a stagiarilor în activitatea de audit financiar din 11.12.2014
(M.O. nr. 26 din 13.01.2015)

şi Guvernul Quebecului din
19.11.2013 (M.O. nr. 29 din 14.01.2015)

şi monitorizare a modului de
implementare şi derulare a contractelor de tip cost-
volum/cost-volum-rezultat (M.O. nr. 29 din 14.01.2015)

şi pentru m

şi eviden

şi complet

şi 2 la Hot

şi promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020 şi a Planului opera

şi
promovarea drepturilor copilului 2014-2016, din 12.12.2014
(M.O. nr. 33bis din 15.01.2015)

şi exercitarea profesiei
de practician în insolven

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

A.N.R.P. a publicat pe site-ul său raportul de activitate pentru
anul 2014. Documentul con ărul dosarelor
de despăgubire analizate ările

ătre autorită

ă

ţine informaţii despre num
ţionate

ţiei privind respectarea de c ţile locale
a legislaţiei în domeniul restituirilor. De asemenea, în raport este
prezentat ţii cu publicul.

şi solu şi despre verific şi
controalele institu

şi activitatea de rela

Înalta Curte de Casaţie ţie a admis cererea
Parchetului General de redeschidere a dosarului privind
evenimentele care au avut loc la Bucure

ţac, al
ţi penal în a

ţilor este definitiv

şi Justi

şti în
Fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul şef al SRI, Virgil

M
şa-numitul dosar al

Mineriadei. Decizia magistra

13-15 iunie 1990.

ăgureanu, fostul ministru de interne, Mihai Chi ături de
alte persoane, vor fi urmări

ă. Decizia
procurorului general de redeschidere a acestui dosar vine după
ce România a fost condamnată la CEDO în septembrie anul
trecut pentru tergiversarea dosarului privind evenimentele din
13-15 iunie 1990.

Ini

Senatul, în calitate de prim

ţiativele legislative privind alegerile locale, înfiinţarea
partidelor politice, finanţarea partidelor

protecţia martorilor,

şi a campaniilor
electorale au fost avizate de Comisia parlamentar

şi deputa şi
supuse apoi aprob şi Camerei Deputa

şedin

şe şi cel
pu şti şi municipii. Partidele
politice pot fi înfiin

şi
candida

şi-a
reconstituit activul net pân

şi
societ

şi-a încetat
activitatea; nu are sediul cunoscut; s-a aflat mai mult de trei ani
în inactivitate temporar şi-a completat capitalul
social în condi

şi care a comis o infrac
şi

faciliteaz şi tragerea la r
şit astfel de infrac

şi a constatat c

şi
care nu a comis o infrac

ă pentru
elaborarea Codului electoral. Propunerile urmează să fie
amendate de senatori

ării Plenului Senatului
ăd, între altele, alegerea primarilor dintr-un

singur tur de scrutin, iar a pre
ătate plus unu din numărul consilierilor

jude ă fie înso
ători, minim 100 pentru comune, 500 pentru ora

ători pentru Bucure

, a adoptat
un acest act normativ care modifică Legea nr. 31/1990 a
societă ă, la cererea oricărei persoane interesate
sau a organului fiscal competent, tribunalul va putea pronun

ă
ă la nivelul unei valori cel pu

ătate din capitalul social".
Totodată, ac ă

ă

ă; sau dacă nu

ărora: „Persoana care are calitatea de martor, în sensul
art. 2 lit. a) pct. 1, ă, iar înaintea
sau în timpul urmăririi penale ori al judecă ă

ă identificarea ăspundere penală a altor
persoane care au săvâr ă de
reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

Cu majoritate de voturi, a admis excep
ă solu ă reglementată de art.

19 din Legea nr. 682/2002, care exclude de la beneficiul redu
cerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana
care are calitate de martor, în sensul art. 2 lit.a pct. 1 din lege,

ă, este neconstitu ă.

ţi, reanalizate de comisie
ţilor.

Acestea prev
ţilor de consilii judeţene cu

votul secret a jum
ţeni prezenţi. Toate candidaturile s ţite de liste de

susţin
ţin 1000 de susţin

ţate cu trei membri, iar campaniile electorale
vor fi finanţate de la bugetul de stat pentru formaţiunile politice

ţii care obţin la alegeri mai mult de 3%.

ţilor în sensul c
ţa

dizolvarea unei societ ţi în cazul în care aceasta "nu
ţin egale

cu jum
ţiunea de dizolvare poate fi aplicat

ţilor aflate într-una din situaţiile nu mai are organe
statutate sau acestea nu se mai pot întruni;

ţiile legii.

În ziua de 26 februarie 2015, Plenul Curţii Constituţionale a
luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind
potrivit c

ţiune grav
ţii denunţ

ţiuni beneficiaz

ţia de neconstituţio
nalitate ţia legislativ

ţiune grav ţional

ă Cameră sesizată

-

-

-

Ministerul pentru Societatea Informaţional

ţiilor din instituţiile publice, cu
modific

ţinute de c ţiile publice este
liber ţi participanţii potenţiali de pe piaţ

ţiile publice trebuie s ţii pentru facili
tarea accesului la documentele disponibile pentru reutili
zare, în special prin elaborarea de liste

ţiilor din sectorul public a
fost transpus

ţiilor din sectorul public.
Având în vedere c

ţiilor din sectorul public
în 2003, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a
crescut într-un ritm exponenţial la nivel mondial, fiind
generate

ţii
pe baza utiliz

ţiilor din sectorul
public pentru a ţine pasul cu aceste schimb

ţilor econo
mice

ţia responsabil

ţiilor din sectorul
public în legislaţia naţional

ţional

ţiuni al Parteneriatului pentru

o Guvernare Deschis
ţional

ţiilor din instituţiile
publice.

Nout ţile aduse de proiectul de modificare a Legii nr.
109/2007

ţinutul care poate fi accesat conform
legislaţiei naţionale privind liberul acces la informaţie.

Reducerea plafonului superior pentru taxele care pot
fi impuse pentru dreptul de reutilizare, în cazurile limitativ
prev ţând impunerea unor taxe care
s

ţii culturale cum ar fi bibliotecile (inclusiv
bibliotecile universitare), muzeele

ţiile culturale pot percepe taxe pe principiul
recuper

ţiile culturale pot oferi drepturi exclusive de
exploatare, dac

ţiei de transparenţ
ţiile

ţie a datelor cu caracter personal
Cre ţ

ă lansează
în consultare publică proiectul de lege pentru
modificarea

ările ările ulterioare.
Legea prevede că reutilizarea în scop necomercial a

documentelor de ătre institu
ă pentru to ă ă

institu ă asigure condi

ării mijloacelor electronice, cu cele mai impor
tante documente destinate reutilizării. Directiva 2003/98/
CE privind reutilizarea informa

ă integral în România prin Legea nr. 109/
2007 privind reutilizarea informa

ă după adoptarea primului set de
norme privind reutilizarea informa

ării, cumulării sau combinării datelor, a fost
adoptată Directiva 2013/37/UE de modificare a Directivei
2003/98/CE privind reutilizarea informa

ări rapide
ă

ă cu transpunerea
Directivei 2013/37/UE de modificare a Directivei
2003/98/CE privind reutilizarea informa

ă este Ministerul pentru
Societatea Informa ă.

În vederea implementării acestui angajament care se
regăse

ă (Open Government Partnership),
Ministerul pentru Societatea Informa ă a început
demersurile pentru modificarea

ă
ăzute de Directiva 2013/37/UE vizează

următoarele aspecte
Introducerea unui veritabil drept de reutilizare, făcând

reutilizabil tot con

ăzute de lege, permi
ă acopere costurile marginale la care se poate adăuga

un profit rezonabil.
Extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite

institu

ă un veritabil drept de reutilizare decât în
cazul documentelor a căror reutilizare a fost prealabil
permisă;

i) Institu
ării integrale a costurilor la care se poate adăuga

un profit rezonabil.
i) Institu

ă apreciază ca necesar acest lucru.
Consolidarea obliga ă privind

condi
ării mai multor documente în format

deschis
ă protec

ă

şi completarea Legii nr. 109/2007 privind
reutilizarea informa

şi complet

şi c

şi directoare, în
cazul utiliz

şi colectate noi tipuri de date iar progresul
tehnologic rapid permite crearea de noi servicii şi aplica

şi,
pentru a nu exista riscul pierderii oportunit

şi sociale oferite de reutilizarea datelor publice.
În România, institu

şte şi în planul de ac

şi completarea Legii nr.
109/2007 privind reutilizarea informa

şi prev

şi arhivele, acestea
supunându-se unui set special de reguli şi anume:

i) Nu exist

şi tarifele referitoare la reutilizare;
Încurajarea public

şi prelucrabil automat (machine-readable)
O bun

şterea standardelor de transparen

-
-

-

-
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MSI lanseaz@ în consultare public@ proiectul de lege privind
reutilizarea informa]iilor din sectorul public

| 12 - 18 Martie 2015 | PRISMA

Autorit@]ile locale vor putea finan]a sportul de performan]@
Ministrul Tineretului

ării unui cadru legislativ pentru a permite autorită ă sprijine sportul de performan ă.
”Reforma pe care am început-o are implica ă

majoră a acestei reforme este îmbunătă ă. O altă componentă importantă a reformei în sport este
crearea bazei juridice prin care să putem implica autorită ă a activită

ă.” a declarat Ministrul Tineretului
ă modificări la legea

Educa
ă alin. 2 al articolului 14 se introduce alin.2 indice 1, prin care sunt obligate cluburile si sportivii să respecte

regulamentele federa ările fac referire la obligativitatea cluburilor, a asocia

ă ătire, performan ă
ă litera ”b”, în sensul că prin Hotărâre de

Consiliu Local/ Jude ă,
sport care este de interes na ărilor
nerambursabile.

şi Sportului, Gabriela S , a sus şi Sportului 69 /
2000 în sensul elabor

şi Sportului, Gabriela .
Astfel, Guvernul României a adoptat în cadrul şedin

şi Sportului 69/ 2000.
Dup

şi ale ligilor. Modific şi a
sportivilor profesionişti de a respecta normele şi regulamentele sportive ale federa

şi participarea la competi şi interna

şi nu de interes general, în sensul Legii 350/ 2005 privind regimul finan

zabo -

-

ţinut modificarea legii Educaţiei Fizice
ţilor locale s ţ

ţii în toate aspectele fenomenului sportiv românesc, iar o component
ţirea legislativ

ţile locale în sprijinirea financiar ţilor sportive de
performanţ

ţei de Guvern din 04 Martie 2015 dou
ţiei Fizice

ţiilor ţiilor sportive
ţiilor sportive naţionale cu privire

la activit ţile de selecţie, preg ţ ţii interne ţionale.
De asemenea, la articolul 18 al legii 69 / 2000, indice 1, se modific

ţean se pot finanţa de la bugetul local/ judeţean structurile sportive din sportul de performanţ
ţional ţ

MTS - 04.03.2015

Szabo

Salariile profesorilor s-au
majorat cu 10%. Cre

ăl i lor a fost
prevăzută în acordul semnat de
guvern cu sindicatele din educa

şterea
salar i i lor dasc

ţie,
anul trecut, pe 27 octombrie
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P , iar p ţiilor pe care le-a avut cu pre ţiilor UE-Rusia,
Ukraina, Libia F ţar ţiei
franceze U ţov, a fost asasinat în centrul Moscovei, la câţiva pa

L ţioneze
cultivarea de organisme modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor C

O ţare la adresa
"securit ţii naţionale E ţiilor sale cu ţ D P

rim-ministru italian a efectuat o vizit e agenda discu
rançois Hollande va efectua o vizit

n important opozant rus, critic vehement al pre
a 2 martie 2015, Consiliul UE a adoptat în mod oficial noi norme ale UE care permit statelor membre s

omitetul norvegian Nobel care atribuie anual Premiul Nobel pentru Pace a ales un nou pre
bama declar

U lanseaz ecizi re

ă oficială la Moscova
ă în Cuba la 11 mai, prima deplasare a unui ă ă, potrivit unui comunicat al pre

ă interzică sau să restric

ărui mandat de ă Venezuela o amenin
ă ă o consultare privind viitorul rela ările vecine uvi

şedintele Putin s-au aflat starea rela
şef de stat francez în aceast şedin

şedintelui Vladimir Putin, Boris Nem şi de Kremlin, în
noaptea de 27 februarie

şedinte
care îl înlocuieşte pe Thorbjoern Jagland, al c şase ani a fost marcat de mai multe controverse

şi politicii externe" a Statelor Unite ş

Consiliul UE a extins măsurile restrictive ale
UE concentrate pe înghe

ăsurile
constau dintr-o înghe

ţarea

ţare a activelor persoanelor
care fac obiectul anchetelor iniţiale privind
deturnarea de fonduri ale statului ucrainean.

şi recuperarea
fondurilor deturnate ale statului ucrainean. M

Cipru a semnat un acord cu Rusia care să permită unor nave
ale marinei militare ruse să facă escale regulate în porturile insulei
divizate de la Mediterană. Nave ruse ăcut

ă
creeze o bază juridică mai solidă pentru aceasta.

Cipru, membră UE, are rela
ă că are acum o popula

ă
ări, cum ar fi Fran

ă Paphos, Germania, care se
bucură de facilită

ă una dintre cele mai mari facilită

ă ce curtea supremă a ării a decis că o lege privind
definirea districtelor electorale nu este constitu ă.

Egiptul este fără parlament după dizolvarea, în iunie 2012,
camerei reprezentan ă la sfâr

ărâri judecătore ă legea care reglementează
alegerile este neconstitu ă. Pre

ă la convocarea unui parlament ales.

ă în
acest an, în ciuda unei încetiniri economice, existând încă o mare
nevoie pentru a îmbunătă

ăra teritoriile sale

ă învă ă de China este că a rămâne în urmă
înseamnă a fi vulnerabil la atacuri, iar modernizarea apărării este
parte integrantă a modernizării Chinei," a declarat la o conferin ă de
presă purtătorul de cuvânt al Congresului Na

ă ajungă la un acord în cadrul negocierile de pace din
Etiopia, după luni de discu ă oprească violen

ă ă a lumii.

ătura între partea europeană ă a
ora

ătura între două continente, a fost inaugurat în luna
octombrie 2013 iar un al doilea tunel feroviar este în construc

ăzut să devină opera

şti au f şi în trecut opriri în
portul cipriot grec de Limassol, dar noul acord aparent îşi propune s

şi culturale
strânse cu Rusia. Se estimeaz

şi de între 35.000 şi 40.000. Astfel de facilit şi altor

şi Marea Britanie, care men

şitul anului 2011, în urma unei
hot şti care a constatat c

şedintele Abdel Fattah-El-Sisi
de

şte cheltuielile militare cu aproximativ 10 la sut

şi asigura un sentiment de securitate în
rândul publicului larg.

"Lec

şit s

şi cea asiatic
şului Istanbul. Un tunel feroviar pe sub Bosfor, primul din lume

care face leg
şi

este prev

ţii economice, politice
ţie de expatriaţi

ru ţi sunt oferite
ţ ţa, care a a primit dreptul de folosire pentru
avioanele militare la baza aerian

ţi în porturi cipriote ţine
pe insul ţi militare ale NATO.

a amânat alegerile parlamentare stabilite iniţial pentru 21
martie, dup ţ

ţional

ţilor aleas

ţional
ţine puteri legislative pân

va cre

ţi capacitatea celor 2.3 milioane de militari
de a ap

ţia istoric ţat

ţ
ţional Popular.

nu
au reu

ţii care au încercat s ţa în
cea mai nou ţar

pentru a face leg

ţie
ţional în 2016.

Egiptul

China

Diferitele p ţi angajate în conflictul din Sudanul de Sud

Turcia va construi al treilea tunel pe sub strâmtoarea Bosfor

ăr

Planete

Planete pitice

Guvernul columbian şi rebelii cunoscuţi sub numele de Forţele
Armate Revoluţionare din , sau FARC, au c

ţarea câmpurilor minate. Din 1964 cele dou ţi au fost
angajate într-un r

ţin 11.000 s-au datorat minelor terestre.

Columbia ăzut de
acord, în timpul negocierilor de la Havana, să lucreze împreună la
cură ă păr

ăzboi civil care s-a soldat cu sute de mii de
victime dintre care, cel pu

Cancelarul german a efectuat, la începutul săptămânii, o
vizită de două zile la Tokyo. Pe agendă s-au aflat aspecte legate
de rela ătirea
reuniunii G7 din această vară găzduită de Bavaria, stadiul
negocierilor privind acordul de liber schimb UE-Japonia.

Vizita vine pe fondul pregătirilor din cele două ări pentru a
marca 70 de ani de la sfâr ăzboiului mondial II, cu opiniile
premierului nipon fa ă de istorie aflate în centrul aten

ţiile bilaterale, lupta împotriva terorismului, preg

ţ

ţ ţiei
internaţionale.

şitul r

Un lung conflict legat de apă între
ă ce mini

ă ări au ajuns la un acord preliminar
cu privire la partajarea Nilului. Detaliile acordului, care
trebuie să fie aprobat de către

ă făcute publice.

Etiopia şi
este mai aproape de rezolvare dup ştrii de
externe ai celor dou

şefii de stat din Egipt,
Etiopia şi Sudan, nu au fost înc

Egipt

ţ

La 2 martie 2015, Consiliul a adoptat pozi

ă în caz de accidente rutiere.
Vehiculele noi vor trebui să fie echipate cu dispozitive fără fir care să

declan ă la numărul
pentru apeluri de urgen ă 112. Sistemul eCall va contribui la reducerea
numărului de răniri

ă că acesta va reduce la jumătate timpii de răspuns în caz de
urgen ă, ducând la salvarea de vie

ănite.

Începând cu 31 martie 2018, va trebui ca producătorii de autoturisme
să doteze toate noile modele cu un dispozitiv la bord care va comunica cu
serviciul interoperabil eCall bazat pe numărul 112. Infrastructura pentru
sistemul eCall ar trebui să fie implementată până la 1 octombrie 2017.
Aceasta va fi accesibilă pentru to

Proprietarii de vehicule vor putea să aibă în continuare acces la
servicii asigurate de ter ă de sistemul eCall bazat pe numărul
112. Cu toate acestea, aceste servicii suplimentare nu ar trebui să
afecteze func ărul 112 instalat la
bordul vehiculului. De asemenea, va fi posibilă declan ă a
apelului la numărul de urgen ă 112, sistemul de comandă manuală fiind
instalat în a ă prevină declan ă a apelului.
Dispozitivele eCall vor fi compatibile cu sistemele de naviga

ă producătorii vor putea să asigure
compatibilitatea

ăriri constante, iar datele
privind localizările anterioare ale vehiculului vor fi

ăr ără consim ământul
proprietarului vehiculului. Norme tehnice detaliate vor împiedica
schimbul de date cu caracter personal între sistemul eCall instalat la
bordul vehiculului ă că dreptul la
via ă privată

Pozi ă lectură a Consiliului este rezultatul unui acord la care
s-a ajuns cu Parlamentul European în luna decembrie a anului trecut. Se
preconizează că Parlamentul va confirma pozi ără
amendamente, cu ocazia unui vot în a doua lectură care va avea loc în
cadrul unei sesiuni plenare înainte de începutul verii.

Noul regulament face parte dintr-un pachet de ini
ă asigure implementarea serviciului bazat pe numărul 112 în întreaga

Europă. La 8 mai 2014, Consiliul a adoptat deja o decizie privind
introducerea sistemului eCall obligatoriu.

Infrastructura la nivelul UE, necesară pentru func
ătoare a sistemului eCall împreună cu sistemele de urgen ă,

este în curs de implementare.

ţia sa privind cerinţele de
omologare de tip pentru echiparea cu dispozitive eCall a autovehiculelor
noi. Sistemul eCall la nivelul UE este conceput pentru a accelera
serviciile de urgenţ

ţ
ţ

ţ ţi

ţi consumatorii în mod gratuit.

ţi, în plus faţ

ţionarea sistemului eCall bazat pe num

ţ

ţie prin satelit
Galileo

ţie.

Vehiculele nu vor face obiectul unei urm

ţe p ţi f ţ

ţilor. Acest lucru înseamn
ţ ţia datelor va fi asigurat.

ţia în prim

ţia Consiliului f

ţiative ale UE menite
s

ţionarea
corespunz ţ

şeze automat transmiterea unui semnal de urgen

şi decese în accidentele rutiere din Uniune. Se
preconizeaz

şi la tratarea cu promptitudine a
persoanelor r

şarea manual

şa fel încât s şarea accidental

şi EGNOS, îns
şi cu alte sisteme de naviga

şterse în mod continuu.
Datele nu vor fi comunicate unor ter

şi sistemele ter
şi la protec

Punerea în aplicare

ă de la distan ă

ători

Context

Accesul la alte servicii de urgenţ ţ

Protecţia datelor

Paşii urm

( )Consiliul UE - 02.03.2015

Ce trebuie s@ }ti]i
despre comercializarea

emisiilor
Comisia pentru mediu de la Par

lamentul European a aprobat reforma
sistemului UE de comercializare a
emisiilor (ETS) pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de ser

ţi pe 24 februarie abordeaz

ţa certificatelor de emisii, care
stimuleaz ţiile verzi.

ETS este un instrument de
reducere a emisiilor de gaze cu efect
de ser

ţ care
ar trebuie s

ţ

ţiilor verzi ţa ETS
în combaterea schimb

ţei ar putea reechilibra situaţia. În
cazul unui surplus, permisele ar fi
retrase de pe piaţ

ţ

ţii europeni vor începe
negocieri cu reprezentanţii Consiliului
pentru a ajunge la un acord final.

-

-

-

ă
ărilor climatice.

Propunerea de lege aprobată de eu
rodeputa ă
dezechilibrele între ofertă

ă investi

ă. Fabricile
ăra sau vinde

permise pentru emisii, la un pre
ă le încurajeze să

economisească energia ă ia
măsuri împotriva emisiilor.

În momentul de fa ă, aceste
permise sunt foarte ieftine, deoarece
cererea a scăzut în urma crizei, în
timp ce oferta a rămas constantă. În
2013, surplusul era de 2 miliarde de
permise, numărul putând cre ă
la 2,6 miliarde în 2020.

Un surplus mare reduce stimu
larea investi

ărilor climatice.
O rezervă pentru stabilitatea

pie

ă
ă, de unde pot fi repuse pe

pia ă în momentul adecvat.
Parlamentul European propunere

introducerea acestei rezerve până la
sfâr

şi
combaterea schimb

şi cerere pe
pia

şi companiile
aeriene pot cump

şi s

şte pân

şi eficien

şi depuse într-o
rezerv

şitul anului 2018.
Deputa

Dezechilibre pe pia ăţ

(PE -REF. : 20150225STO26902)

eCall: sistem de apeluri de
urgen]@ în caz de accidente rutiere

Agen ă studiază posibilitatea de a trimite
submarine în spa

ă
ă

ă", care prezintă o posibilă misiune pe cea mai mare lună
a lui Saturn, Titan, unde un submersibil fără pilot ar putea
explora mările de hidrocarburi lichide din zona polilor.

Între toate lunile Sistemului Solar, Titan este probabil
cea mai ciudată. Mai mare decât planeta Mercur, este
singura lună cu o atmosferă corespunzătoare proprie. În
acest caz, o mare parte este compusă din azot

ă ătate ca a Pământului, valoare
remarcabilă atunci când luăm în considerare că are
gravita

ă. În plus, Titan este unic în
sistemul solar prin faptul că, între toate corpurile din afara

Pământului este singurul acoperit cu lacuri lichide ări
pe suprafa

ă există trei mari întinderi lichide în
zonele polare pe Titan, compuse din metan

ă cu cea a gazelor naturale lichefiate.
Cea mai mare dintre acestea este Kraken Mare, desco
perită de sonda Cassini în 2007. Ea se află în zona arctică,
acoperind 400.000 de kilometri pătra

ări ridică cifra dincolo de
300 metri. Are chiar maree din cauza "tragerii" exercitate
de Saturn ărmului complexă, elemente care
sunt de interes special pentru oamenii de ă.

Conceptual, submarinul NASA se bazează pe experi
en ă din construc

ământ. Cântărind aproximativ o tonă,
folose ă conven ă modificată
pentru a fi utilizată pe Titan pentru o misiune de 90 de zile în
care să acopere 2.000 kilometrii în Kraken Mare.

NASA nu a spus prea multe despre obiectivele
submarinului pe Titan, dar acestea, probabil, vor include
studiul structurii

ă de
produse chimice organice, submarinul va fi însărcinat cu
depistarea urmelor de compu

ământ.
La sfârşitul lunii februarie, un motiv în plus pentru finan

ţarea proiectului a fost oferit, indirect, de cercetătorii de la
Universitatea Cornell, care au publicat un studiu intrigant

"Membrane alternative în lumi fără oxigen: Crearea unei
azotosome". Apa lichidă este o cerinţă pentru viaţa de pe
Pământ. Dar în alte lumi, mult mai reci, viaţa ar putea exista
dincolo de limitele chimiei organice pe bază de apă.

Ingineri chimişti şi astronomi de la Cornell au prezentat
un şablon pentru viaţă, care ar putea prospera într-o lume
dură, rece - specifică lui Titan. Un corp planetar cu mări, nu
de apă, ci de metan lichid, satelitul ar putea avea celule
libere de oxigen, pe bază de metan, care metabolizează,
reproduc şi fac tot ce face viaţa pe Pământ.

Cei de la Cornell au teoretizat un tip de membrană
celulară formată din mici compuşi de azot organic, care
este capabilă să se formeze şi funcţioneze în metan lichid,
la temperaturi criogenice. Membrana celulară a fost
numită "azotosome" unde "azote" reprezintă azot în limba
franceză, în timp ce "soma" este "corp" în limba greacă.

Folosind simulări moleculare, au demonstrat că aceste
membrane, în solvent criogenic, au o elasticitate egală cu
cea a bistraturilor lipidice în apă la temperatura camerei.

Următorul pas este de a testa modul în care aceste
celule s-ar comporta în mediul metan - ceea ce ar putea fi
analogul pentru reproducere şi metabolism în celule libere
de oxigen, pe bază de metan.

Unul din participanţii la cercetare a declarat că aşteaptă
cu nerăbdare perspectiva de a verifica aceste idei pe Titan,
prin "trimiterea, într-o zi, a unei sonde care să plutească pe
mările acestei luni uimitoare şi prelevarea directă de probe
organice." Alt coleg de cercetare a spus că a fost, în parte,
inspirat de scriitorul Isaac Asimov, care a scris despre
conceptul de viaţă pe bază de non-apă într-un eseu din
1962, "Not as We Know It".

ţia spaţial
ţiu în jurul anului 2040. La recentul Sim

pozion organizat de Institutul pentru Concepte Avansate
(Niac) al NASA 2015, desf

ţ

ţia doar 0.14 g. Este
ţ

ţa sa.
În urma zborurilor sondelor Voyager

ţei acestui corp

ţie similar

ţi,

ţ
ţ

ţa acumulat ţia ţiunile dronelor
submersibile de pe P

ţional

ţiei Kraken Mare în ceea ce
prive

ţ

ţa pe P

-

-

-

-

-

şurat în Cocoa Beach, Florida,
oamenii de ştiin şi inginerii de la NASA au prezentat
studiul "Submarin pe Titan faza I de proiectare conceptu
al

şi metan, la
o presiune o dat şi jum

şi foarte rece la minus 179
grade Celsius pe suprafa

şi m

şi Cassini
deasupra suprafe şi sondei Huygens care a
aterizat, a fost stabilit c

şi etan într-o
compozi

şi poate fi de 160
metri adâncime, deşi unele estim

şi o linie a
ştiin

şi opera

şte propulsie electric

şi compozi
şte atât lichidul cât şi sedimentele sale. De

asemenea, deoarece Titan are o supra-abunden

şi prebiotici care ar putea da
indicii cu privire la modul în care a început via
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NASA dore ă trimită
submarine pe Titan
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submarine pe Titan
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Vând la Berzovia 2 aparate aer
condi

şi la casa de marcat, 410 lei; 2
ventilatoare industriale, de 5000
mc/h şi 7000 mc/h; cablu electric din
cupru li

şi şin
şte apa, Albalux

10, 50 lei. Tel. 0255-233865. (RR)
Vând în Reşi şie în

stare foarte bun

şi aprox. 1
m; tablou pictat în Germania, pictur

şi hârtie igienic ş

şi un fotoliu pat.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797, 0736-834803. (RR)

Vând mobil

Vând în Tormac purcei Manga
li şi 14 s

şi

şi

şi mouse; fier de c

şin

şti audio; pre

ţionat 12000 BTU fiecare,
marca Nordstar profesionale, 550
lei/buc; instant Boch pe GPL,
aproape nou, 420 lei/buc; cântar
electronic pân

ţat de diverse dimensiuni;
porci vietnamezi pentru sacrificare,
45-75 kg, crescuţi cu furaje bio în
condiţii ecologice, 10 lei/kg în viu;
purcei vietnamezi înţ ţi, de la
150 lei/buc. Tel. 0751-045964. (RR)

Vând la Re ţa ma

ţa canapea ro

ţelan pentru condimente, 12
piese, 70 lei neg; suport inox pentru
perie

ţate, mas
ţa de lemn cu hamuri

pentru cai f

-
ţa de 10

rr
ţea de 3 luni,

1300 lei neg. Tel. 0726-951611 (RR)
Vând în Re ţa o chiuvet

ţi, 50
lei; pereche noi de pantofi femei
m

ţionare, 40 lei; televizor color
JVC, se poate repara; aparat foto; 2
globuri pentru bec; preţuri neg. Tel.
0725-744644. (RR)

Vând în Re ţa aparat nou de
m

.

ţuri
neg. Tel. 0737-575779. (RR)

ă la 15 kg, cu
diviziune de 5 grame, poate fi cuplat

ărca

ă de spălat
simplă, nu încălze

ă, adusă din
Germania, 500 lei neg; 3 jaluzele
verticale în stare foarte bună
mărimea 2.10 m, 1.74 m

ă
pe pânză, din 1980, 85 lei; covor
persan 2.50x3.50, 100 lei; servici
din por

ă, 40 lei; u ă
pliantă culoare maro, 100 lei.
Cumpăr un birou

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

ăcute la comandă din
piele de bivol; congelator cu 5
sertare. Tel. 0733-651502. (RR)

ăptămâni, 650 lei
neg. Tel. 0727-924277. (RR)

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

Vând la Câlnic o vi

ă cu
picior, 30 lei; pereche de ghete
mărimea 38-39, pentru bărba

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

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
HDD 80GB pentru unitate centrală,
30 lei neg; DDR RAM de 512;
tastatura ălcat, 30
lei; en-gros difuzoare pt televizoare
color, 30 lei; televizor mic pentru
ma ă defect, se poate repara, 20
lei; piese pentru televizoare color;
chitară pentru copii, cu baterii, 30 lei;
Kosmodisk, 30 lei; benzi de
magnetofon; că

Vând în Re
ă
ătar, modi

ficat, cu tot cu picioare, cu mâner,
200 lei neg. Tel. 0722-828285. (RR)

Vând în Timi

şi

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

ţa cântar cu talere
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg; disc XXL pentru gr -

Vând în Re
ă, 130 lei; motor electric

trifazic de 2.2 KW, 200 lei; sta
ă, 400 lei; aspira

tor profesional Kaercher industrial,
400 lei; discuri de tăiere profesio
nale pentru beton, 150 lei/buc;
binoclu nou, 100 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând la Cornea 2 vaci de 7

Vând în Jena 66 oi din care 28
sunt cu lapte, cele cu lapte la 400
lei/buc, restul la 350 lei/buc; iapă
sură, 3500 lei neg; o pereche de
purcei, 400 lei. Tel. 0730-776182.

Vând vinci manual sau troliu
care poate ridica greută

ărca
ăptămâni, rasă marele alb

încruci

ătate, 400 lei/buc neg. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând la Sacu 4 baloturi de
otavă, 350 kg/balot, 250 lei/buc. Tel.
0726-968540. (RR)

Vând la Lugoj 160 de oi din care
jumătate sunt mioare sârbe

ăura

Vând la Sacu congelator cu 6
sertare, 500 lei. Tel. 0720-102259.

Vând la Măureni sobe cu 300
ă frigori

fică, 500 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând la Cara

ă de 2.5 ani, semimuran, 5000
lei. Tel. 0740-578837. (RR)

şi

Vând în Reşi

şi 8
ani, gestante în 7, 6 luni, 2200
respectiv 2000 lei neg. Tel. 0737-
405999, 0755-168856. (RR)

şare cu petrean, 550 lei
perechea neg; 40 oi din care 6 sunt
f

şti, 500
lei oaia cu mielul; t ş de 150 kg, 8
lei/kg. Tel. 0727-056095. (RR)

şi
400 lei; televizor, 60 lei; lad

şova 2 mânji în
vârst

ţa dvd Samsung în
stare f. bun

ţie
Fischer de camer -

-

ţa viţel de 10 luni,
2100 lei neg. Tel. 0737-693833,
0355-427957. (RR)

ţi max. 10
tone, 400 lei neg. Tel. 0748-141146.

Vând la Mâtnic purcei înţ ţi
de 10 s

-

Vând la Boc -şa baloturi de lucer
n

şi şrot de floarea soarelui,
1.20 lei/kg; m

şc

ă; baloturi de paie; sorg pentru
păsări

ăcinătură pentru
animale, 1 leu/kg; ovăz pentru
semănat, 15 lei măsura; purcei de
10 săptămâni, marele alb cu
landras, 450 lei perechea; scroafă
gestantă de 2 luni la 100-110 kg,
1300 lei neg; porci de la 90 la 130
kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
landras 240-270 kg, 7 lei/kg neg sau
la schimb pe 6 purcei grăsuni la 30-
40 kg; cu ă de cântărit porcii, din
fier beton de 6, cu capace în ambele
capete, foarte rezistentă, 250 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

4,12
4,10
4,08
4,06
4,04
4,02
4,00
3,98
3,96
3,94
3,92

lei

4,44
4,42
4,40

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

Vând la Sacu iap

ţ cântar de 100 kg,
cu cadran, 1000 lei sau 200 €. Tel.
0722-224382. (RR)

Vând la Or

ţ
ţi, m

ţ
ţa boiler electric

100 l, 300 lei neg. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)

Vând la

ţ

ţa borma

lcd lcd
.

ţi,
250 lei. Tel. 0764-594008. (RR)

Vând la Anina viţel de 1 an
ţata Româneasc

ţea de 6
s ţata Româneasc

ţa ma
ţi de garaj

construite din cornier de 40 cu tabl
ţime ţime.

Tel. 0740-880117. (RR)
Vând în Boc

ţi cl

ţea de 3.5 luni,
rasa alb albastru olandez, 1800 lei;
cazan de ţuic

ţel. Tel. 0727-895980. (RR)
Vând în Lugoj fân la claie, 200-

300 lei. Tel. 0727-364839. (RR)
Vând în Caransebe

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

Cump

ţel ţea, preţ
9.000 lei neg. (ambele vaci cu tot cu
viţei). Tel. 0735-976003.

ă semimurană
de 9 ani, 2500 lei. Tel. 0732-982025.

Vând 2 vaci montate, de 7.5 ani

ă de 11
luni, 2500 lei; vacă rasa Holstein,
3500 lei. Tel. 0720-725826. (RR)

Vând 2 vaci gestante, la 7 ani

ăsar de 2.5 ani, 2500
lei; oi cu miei, 400 lei/buc. Tel. 0731-
846700. (RR)

Vând la Boc

ă, 650 lei/buc; scurtă de
piele bărba ărimea 60-62, 250
lei; scaun de copii până la 7 ani,
pentru ma ă, 150 lei; cântar
balan ă, 150 lei. Tel. 0255-525371.

Vând în Re

ă cu oglindă, 600 €. Tel. 0747-
152224, 0771-112885. (RR)

Vând cuier haine, 80 lei. Tel.
0731-191130. (RR)

Vând în Jena iapă sură de 8 ani
plus căru ă din fier, 3500 lei. Tel.
0736-097252. (RR)

Vând în Re ă cu
bătaie, 200 lei; calculator cu monitor

de 15, 200 lei; televizor de 23
inch, 230 lei; 4 laptopuri pt piese, 70
lei/buc; cărucior de copii cu 3 ro

ă, Băl ă, ro

ăptămâni Băl ă.
Tel. 0722-935834. (RR)

Vând în Re ă de cusut
Singer, 100 €; 2 por

ă
de 1.5, 2650 lă ăl

ătă ădite cu miere sau fără
miere; ceară. Tel. 0755-042152.

Vând în Timi

ă capacitate 220 l,
compus numai din căldare

ă de umplere

ă de 5 ani
cu vi

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

ăr cuptor pe lemne pentru
bucătărie, preferabil Vesta, nu vreau
hârburi. Tel. 0736-058285.

Vând 2 vaci cu vi

şi 5 ani, de la 4000 lei. Tel. 0724-
524961, 0355-418043. (RR)

Vând la Belin

şova juninc

şi
5 ani. Tel. 0729-101299, 0355-
418043. (RR)

Vând arm

şa frigidere de
prezentare pentru magazin, cu
geam în fa

şin

şi

Şopotu Vechi un berbec
de 100 kg, 600 lei. Tel. 0255-
243110, 0766-917295. (RR)

Vând în Cârpa, Valea Timişului,
dormitor din lemn masiv, cireş
combinat cu plop, compus din 2
paturi, 2 dulapuri, 2 noptiere şi
toalet

şi şin

şi 1
lun şu cu
alb, 1600 lei neg. Tel. 0755-594401.

Vând la Mehadia 10 oi. Tel.
0767-828795. (RR)

Vând la Caransebeş vi

şi şin

şi 2400 în

şa cutii pentru
albine, 70 şi 50 lei/buc; rame mari şi
jum

ş vi

şi capac,
gur şi robinet pentru
golire, 1000 €; motor electric de 20
KW, 1000 lei; foale pentru fierari pot
covari, 1500 lei. Tel. 0763-974118.

Vând la Târnova o vac

ş maşin

şi vi

-
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

2 m t 154,9568

3 m t 154,8648

4 m t 155,0442

5 m t 155,2201

6 m t 155,6897

9 m t 154,0149

10 m t 154,2047

11 m t 150,9800

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 20159 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 119 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11

9 - 11 MartieFebruarie 20159 - 11 MartieFebruarie 2015

Vând purcei, diferite m ţ
neg. Tel. 0735-976003.

Vând în Re ţa canapea exten-
sibil

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

â
ţ

ţ
-

.
Vând canapea pentru o persoa-

n
ţuri acceptabile. Tel. 0355-

802548, 0749-486188.
Vând cavou familial 2 celule cu 2

capace, cimitirul nr. 7 Moroasa. Preţ
neg. Tel. 0747-132141, 0728-
846111.

Vând 2 porci bio în Dragomire
ţ

convenabil. Tel. 0723-466902.
Vând biciclet

ţ copii, 130 lei;
role roz m

ţ 50 lei; role
negre 38-39, preţ 50 lei. Tel. 0740-
224778.

ărimi, pre

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

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

ă

ă ă
ă

ă ă

ă, curier hol, ma ă de uscat rufe.
Pre

ă copii, mărime
medie, 90 lei; pătu

ărime reglabilă 29-32, la
30 lei; role gri 34-37, pre

şi

ş

şin

şti,
jud. Timiş, 130-170 kg, pre

V nd 30 ml plas de gard, 93 ml
fier beton de 16, puie i pruni, nuci,
fructiferi, 22 mp tabl ondulat
pentru acoperit o barac sau pentru
gard, 18 ml eav , 7 mp plas cu
ochiuri mici pentru cu ti. Tel. 0726
839207

Auto-Moto-Velo
Vând la M

ţionare, 900 €. Tel. 0746-
059947. (RR)

ăureni tractor 650,
3400 € neg; semănătoare de
porumb cu 6 rânduri, 1000 € neg;
remorcă au to în s ta re de
func

Vând un tractor U650, o remorc
ţ, un

plug
ţionare, plus piese de

rezerv
ţap la remorc

Vând în Cornereva Dacia
Papuc, an 2002, motor 1.6 pe
injecţie, benzinar, 2 locuri, în stare
de funcţionare, culoare ro

ţ

ţ

Vând în Timi

Vând la Soceni tractor 445 în 4
pistoane, 3300 €. Tel. 0720-608347.

Vând la Sacu portbagaj. Tel.
0720-102259. (RR)

Vând la M

Vând la Deline
ţie, în stare foarte

bun ţionare, 4500 € neg;
tractor David-Braun de 64 CP,
cauciucuri noi, 2000 € neg. Tel.
0765-431062. (RR)

Vând la Sacu c ţ

ă
rm2, un disc de Piatra Neam

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

ă, culoare albastru închis,
motor de 1.6, motorină, are numere

ăru ă
cai, aproape nouă, pe cauciucuri,
700 lei neg. Tel. 0747-062208,
0744-198560. (RR)

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

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

ă de func

ăru ă, 500 lei; o
axă de osie pentru remorcă cu jante

şi un met de erbicidat, toate în
stare de func

şie, 600 €
neg; Ford Focus din 2004, tamponat
în fa

şi acte, 1000 € neg; c

ş plug cu 2 br

şti tractor U445
cu servodirec

şi cauciucuri, 1000 lei neg; scuter
Honda Bali, motor de 49, acte la zi,
300 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)

pentru

Vând Vw Golf 3, a.f. 1997, preţ
700 €. Tel. 0736-088029.
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ANUNŢ PUBLICITAR
Prim

ţie public
ţ

ţia va avea loc în data de la sediul
Prim ţe.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 4.200 Euro la cursul de referinţă al
BNR în momentul vânzării, dar nu mai puţin de 18.700 Lei, la care se
adaugă TVA.

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

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

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

PRIMAR,
Cismăneanţu Gabriel Eugen

ăria ora
ă licita ă deschisă, pentru vânzarea terenului înscris

în CF nr. 33112, Boc ă de 463 mp, situat în
intravilanul ora

ăriei Boc

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz

şa, nr. cad. 33112, în suprafa
şului Bocşa.

Licita
şa în sala de şedin

22.04.2015 ora 10,00

21.04.2015

/

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.

60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizeaz ţie public

ţa, nr. cadastral 34014 în suprafaţ ţa -
Dealul Mic, conform H.C.L. 110/31.10.3014;

Concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 34053
Oraviţa, nr. cadastral 34053 în suprafaţ ţa -
Dealul Râpii, conform H.C.L. nr. 111/31.10.2014;

Concesionarea terenurilor extravilane înscrise în C.F. nr. 33862
Oraviţa, nr. cadastral 33862 în suprafaţ

ţa, nr. cadastral 33905 în suprafaţ ţa -
Dealul Mic, conform H.C.L. 112/31.10.2014.

Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
Biroul de Urbanism - camera 7, zilnic între orele 09:00-15:00, începând
cu data de 16.03.2015.

Licitaţia va avea loc în data de 02.04.2015, ora 10:00 cu repetare în
fiecare joi, pân

ţa.

Primar
Jr. Dumitru URSU Sing. Valeria NEAMŢU

Tel. 0761118091

ă licita ă
deschisă pentru:

Concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 34014
Oravi ă de 3.621 mp, situat în Oravi

ă de 4.524 mp, situat în Oravi

ă de 3.070 mp
ă de 5.444 mp, situate în Oravi

ă la adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 01.04.2015, ora 16:00 la

Secretariatul Primăriei ora

1.

2.

3.
şi în C.F. nr. 33905

Oravi

şului Oravi

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

RE

ANINA:

CARANSEBE

O
82

ŞI

B :

Ş:

ŞU:

ŢA:

ŢA:

ŢELU RO
Ţ

ţii civile, industriale

ţii civile, industriale

ţioner scule
ţ cu ridicata

ţiei: 1;

ţie paz

ţioner de hotel: 3;

ţii civile, industriale
ţioner articole din piele

ţinerea de drumuri,

agent de vânz

.

.
-

-

dactilograf
agent de interven

ambalator manual: 1; arhitect cl

confec
-

asistent personal de îngrijire: 1;

ări: 1; barman: 1; casier: 1; consilier/expert/
inspector/referent/economist în economie generală: 1; fierar betonist:
1; gestionar depozit: 1; honuitor, rodator-lepuitor: 1; inginer de cercetare
în construc

ări mecanice: 1; lucrător comercial:
3; maistru construc

ătar (chelner): 3; pizzar: 1; primitor-distribuitor
materiale

ă de mare tonaj: 1; sudor: 2; tâmplar
universal: 1; tehnician programare, lansare, urmărirea produc

ă: 1;
ă

ătar: 6; asistent medical fizioterapie: 1; barman: 3; bucătar: 5;
cameristă hotel: 4; dulgher (exclusiv restaurator): 1; lăcătu

ător bucătărie (spălător vase mari): 2; muncitor necalificat în
silvicultură: 1; recep ă de
mare tonaj: 1; tehnician economist: 1; vânzător: 1;

ădiri: 1; încărcător-
descărcător: 1; subinginer construc

ăcătu
ător comercial: 1; manipulant mărfuri: 1; muncitor ne

calificat în silvicultură: 3; muncitor necalificat la între
ă de mare tonaj: 1;

şi agricole: 1; inginer mecanic: 1; inginer
mecanic utilaj tehnologic pt prelucrare la cald: 1; inginer topograf: 1;
inginer/subinginer tehnolog prelucr

şi agricole: 1; maşinist la maşini
pt terasamente (ifronist): 1; medic specialist: 1; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; operator la maşini-unelte semiauto
mate şi automate: 1; osp

şi scule: 1; recondi şi utilaje petroliere: 1; reglor
benzi montaj: 1; şef atelier: 1; şef serviciu comer şi cu amâ
nuntul: 1; şofer autocamion/maşin

şi ordine: 1; ajutor
osp

ş mecanic: 1;
lucr

şofer autocamion/maşin

şi agricole: 1;
şi înlocuitori: 3; l ş

mecanic: 1; lucr

şosele, poduri, baraje: 1; şofer autocamion/maşin

ĂILE HERCULANE

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.03.2015

Auto-Moto-Velo

Vând la Ezeriş teren intravilan
4800 mp, împrejmuit, drum asfaltat,
apă, canalizare, curent electric, 4.5
€/mp neg. Tel. 0724-812112. (RR)

Vând în Rafnic cas
şopru închis, şopru pentru lemne,
curte şi gr şi vi

şi fântân

şi

şi

şi

şi curent,
în pant

ş, 4500 mp, zona
Racovi

ă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, actele la zi,
10.500 € neg. Tel. 0764-654307.

ăr grădină în jurul Re

ă, centrală termică, aer
condi

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

ă aparatura birotică necesa
ră, 22.000 € neg; teren la Crivaia,
3500 mp, străbătut de pârâu, acces
auto, 3.5 €/mp neg; teren la Cup
toare cu posibilită ă

ă, la prima sta

ă, drept, dotat cu gaz, apă,
curent, linie telefonică, 4.5 €/mp
neg. Tel. 0756-282768. (RR)

ţ

Cump ţei.
Tel. 0736-058285.

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

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

ţiona din primul moment, dotat
cu toat -

-
ţi de ap

ţie de autobuz
spre Secu, 1500 mp, 1.8 €/mp neg;
teren la Caransebe

ţ

Vând în Re

Vând în Reşiţa o cas
ţie nou

ţ

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

Imobiliare

Vând 2 jante de ma

Vând la Belinţ remorc

ţi de
combin

Vând în Re ţa Logan din 2005,
100.000 km, culoare cameleon, 1.6
benzinar, 2000 €; Dacia pentru
programul Rabla. Tel. 0722-688244.

Vând Nissan Terrano cu volan
pe dreapta, nu porne

ţuri neg. Tel. 0763-639617. (RR)
Vând la Mehadia un scuter

Peugeot, 400 € neg; Dacia 1300 pe
injecţie, an 2001, taxele la zi, 2000
lei fix. Tel. 0721-698600. (RR)

Vând în Re ţa biciclet

ţionare, 200 lei. Tel.
0733-672429. (RR)

Vând în Cârpa, Valea Timi

ţie, electromotor, disc ambreiaj,
cilindru presiune ţii
profesional

Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Preţ 500 €. Tel.
0355-802827, 0741-346781.

Vând tractor U650 + remorc
ţ 2700 € neg. Tel. 0736-088029.
Vând microbuz Vw T3 + motor

şin

şi unul normal, 2500 €. Tel.
0722-224382. (RR)

şi

şte, 600 €; disc
purtat pentru 445, cu 4 baterii
reglabile, 700 €; grebl

şi

şului,
piese de tractor U650, pomp

şi pomp

şi
cutie cu 5 viteze. Tel. 0723-466902.

ă
195x175x15 în 5 prizoane. Tel.
0729-101299, 0355-418043. (RR)

ă auto
monoaxă pentru apicultură sau
transport paie, fân, 1500 € neg;
remorcă agricolă de 4 tone, 2500 lei;
2 tractoare U650, unul cu ro

ă

ă de adunat
fânul, 500 €; trailer pentru tractor
445, pe o axă, lungime 3.5 m, 700 €;
pre

ă pentru
copii până la 8-9 ani, în stare foarte
bună de func

ă de
injec

ă de iriga
ă adaptabilă la curent

electric sau la priza de putere de la
tractor. Tel. 0747-152224, 0771-
112885. (RR)

ă,
pre

Vând în Reşi

Vând în Reşi

şi

Vând în Reşi

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

Vând cas

şi fântâ
n

Vând cas şeni, în
centru, cu 3 camere, buc

Vând în Eftimie Murgu cas

Vând în Reşi

şului km 6 la şosea, 1700
mp, cu c

şa - şoseaua
Orşova - MH. Pre

şoseaua principal

şi, buc

ţa, Govândari,
apartament 2 camere neîmbun -

ţit, etaj 6, 24.000 €; apartament în
zona Moroasa, 2 camere, dotat cu
toate utilit ţile, etaj 3, 25.000 €. Tel.
0729-101299, 0355-418043. (RR)

ţa, apartament 3
camere pe G.A. Petculescu, 80 mp,
etaj 3, decomandat confort 1, toate
utilit ţile, pivniţ

ţa, pe
I.L. Caragiale, apartament deco-
mandat 2 camere, 56 mp, toate
utilit ţile, 23.000 €. Tel. 0722-
688244. (RR)

ţa, Govândari, 3 ca-
mere, decomandat, gresie, faianţ

ţie interioar

ţele necesare, coridor
mare închis cu sticl

ţ

ţie sanitar

ţa, pe Valea
Domanului, apartament 3 camere
decomandat, etaj 2/4, suprafaţ

ţ i r i , cen t ra l
ţ

ţ

ţ 7500 €
negociabil. Tel. 0766-248298.

Închiriez spaţiu comercial Calea
Timilorii , aproape de Dedeman , cu
o suprafaţ ţi.
Complet renovat, centrala proprie,
termopane etc. Preţ 750 € + tva. Tel.
0745-627450.

Vând urgent apartament 3
camere, îmbun ţit. Preţ rezonabil
sau schimb cu apartament 2 came-
re. Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, etaj 3/4, 2 b

ţ
43.000 €. Tel. 0771-550514.

Vând cas

ţ 9.000 €. Tel. 0721-622245.
Ofer spre închiriere apartament

2 camere, Micro 3, central

Vând garsonier

ţ
ţi

spaţiu comercial. Tel. 0745-932492.

ă
tă

ă

ă ă, bloc anvelopat, loc
de parcare, 40.000 €; în Re

ă

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

ă la Bozovici, bine
situată, cu 3 camere la stradă, toate
dependin

ă, curte
ă, anexe zidite pentru animale,

grădină mare, 25.000 € neg. Tel.
0720-396020. (RR)

ă la Secă
ătărie de

vară, coridor, curte mare, grădină
mare, pivni ă, fântână, anexă pentru
animale, 15.500 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

ă
compusă din 4 camere, baie,
bucătărie, hol, coridor mare,
instala ă, canalizare,
fântână în curte, grădină, 45.000 €
neg. Tel. 0255-806536. (RR)

ă 97
mp, îmbunătă ă ,
termopane, gresie, faian ă, 40.000
€. Tel. 0730-653405. (RR)

Vând teren - grădină Calea
Caransebe

ăsu ă, vie cu boltă, pomi
fructiferi. 6800 € negociabil. Tel.
0766-248298.

Vând teren intravilan 500 mp pe
mulul Dunării - Svini

ă totală de 230 m pătra

ătă

ăi, renovat,
mobilat, utilat, izolat, Micro 3. Pre

ă în Dognecea, centru.
Tel. 0733-594473.

Vând loc de casă în Fârliug,
3.250 mp, front stradal 30 m, la

ă, apă, curent.
Pre

ă termică,
ferestre termopan. Tel. 0744-
617430.

ă foarte ieftină în
Moldova Nouă. Tel. 0743-231762.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat exterior, centrală
termică, 2 băi, podele, gresie,
faian ă, schimbat u ătărie
mobilată la comandă, posibilită

-

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

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

ă
0751-486304

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

Condiţii studii adecvate .: , absolvent 2014

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

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

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

şi modificat

ŢA
STR. MONIOM NR. 113
TELEFON/FAX 0255-231317
CUI RO 1060620

Extras din Procesul verbal al
AGEA DIN 21.02.2015

Omis cele de omis

În baza Legii 31/1990 Republicat

ţionare.
Aprob

ă ă AGEA emite
următoarea:

HOTĂRÂRE NR. 1

Aprobă Sibex Stok Exchonge SA Sibiu ca sistem alternativ de
tranzac

ă ca dată de înregistrare data de 09 martie 2015.
Aprobă ca domnul Franti Cornel să se ocupe de punerea în

aplicare a Hotărârii luate înAGEADIN 21.02.2015.

DIRECTOR GENERAL
Sing. FRANTI CORNEL+

1.

3.
2.

Vând pe b-dul A.I. Cuza, zona
sta ă, apartament 2 camere,
decomandat, 60 mp, bloc 32, sc. 3,
parter. Tel. 0720-311810.

ţie Lunc

Vând cas ţ
10.500 €. Tel. 0764-654307.

ă sat Rafnic, pre

Centru Re iţa, între Alpha Bank
i BCR, închiriez teren, la bulevard,

430 mp, super vad comercial pentru
orice afacere, 1 €/mp pe an. Tel.
0766-603190.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, u

ţ

ţ
ţ 16.500 € neg.

Tel. 0723-299767.

ş
ş

şi schimbate,
gresie, faian ă, parchet, podele
laminate , cent ra lă termică,
bucătărie mobilată la comandă. Tel.
0745-932492.

Vând apartament 2 camere,
conf. 3, Luncă (lângă Sala
Sportului), total modernizat, sau
schimb cu apartament 2 camere.
Plătesc diferen ă. De preferat
etajele 1, 2, 3. Pre

Matrimoniale
Tân

Tân

ăr drăgu ă cunosc
o tânără între 20-38 ani, fără copii,
de la sat sau ora
ăsătorie. Rog seriozitate. Tel.

0725-436050.
ărbat drăgu

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

ărbat serios, 58 ani, 175/84,
fără obliga ără vicii, serios, caut o
femeie simplă, serioasă, gospodină,
fără vicii

ăr 39, prezentabil,

ă bună, doresc cuno ă
cu damă pentru căsătorie. Tel.
0754-909886.

Bărbat 44 ani, 1,60 m

ă pentru prietenie-căsătorie.
Tel. 0732-717558.

Plăceri maxime la doamne

ă. Eu 40 , 180, 75
kg. Tel. 0735-667040.

Domn divor ă
o femeie din Re ă în 50
ani de preferin ă înaltă ă
pentru căsătorie. Informa

ă rog insista
ărbat singur, 44 ani, fără

obliga ă cu o
doamnă pentru căsătorie. Rog sms
la tel. 0741-688246.

Domn 45 ani, 1,76/78, prezen-
tabil, antialcool,

ă bună, doresc cuno
ă cu doamnă pentru căsătorie,

poate avea

ă cunosc o doamnă
drăgu ă, singură, din Re

ărbat 39 ani, doresc o rela
ă 25-45 ani.

Tel. 0771-088397.

ţ, doresc s

B ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

B
ţii, f

ţii, pentru prietenie.
Tel. 0733-273124.

ţie
material ţ

ţie maxim

ţat doresc cuno ţ
ţa de pân

ţ
ţii tel.

0724-922203 v ţi.
B

ţii, doresc cuno ţ

ţ
ţii. Tel. 0754-

909886.
Doresc s

ţ ţa, 50-52
ani. Tel. 0763-486504.

B ţie
de prietenie cu doamn

ş, pentru prietenie/
c

şi obliga

şaten cu
ochii verzi, antialcool, situa

ştin

şi 60 kg,
curat, elegant, caut o femeie
serioas

şi
domnişoare la mine sau la ele.
Discre

ştin
şi

şi supl

ştin

şaten, ochi verzi,
stare material ş-
tin

şi obliga

şi

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile
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Ocolul Silvic V@liug }i Direc]ia Silvic@ Cara}-Severin ]in „la secret”
t@ierile de arbori în zona Parcului Na]ional Semenic - Cheile Cara}ului!

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organiza şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro), a realizat în perioada octombrie 2014 - februarie 2015 o monitorizarea în teren a
agresiunilor împotriva p şi din zonele limitrofe ale Parcului Na

şului, precum şi informa

şi Direc ş - Severin cu scrisoarea nr. 1532/17.02.2015 şi a solicitat, în baza Legii
544/2001 privind liberul acces la informa

şi în zona de vecin
şului, list

şi baza legal

ş - Severin iar OS V ş Severin un punct de vedere.
Pân

şteapt

şte în detaliu con

şi administrat de Funda

ţie nonguvernamental

ţional Semenic - Cheile
Cara ţiile ap

ţiilor colectate, GEC Nera s-a adresat Ocolului
Silvic V ţiei Silvice Cara

ţii de interes public, o list

ţional Semenic - Cheile Cara ţilor amenajistice
aflate în exploatare, categoriile de mas ţii Ocolului Silvic
V ţii pot fi furnizate doar cu aprobarea Direcţiei
Silvice Cara

ţiilor GEC Nera nu a primit un r
ţiilor vizate. Probabil se a

ţ ţinutul Legii 544/2001.
Monitorizarile au fost realizate în cadrul proiectului „STOP t

ţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe,
sponsorizat de Raiffeisen Bank ţia pentru Dezvoltarea Societ ţii Civile.

ă, apolitică

ădurilor din interiorul
ărute în presă în această perioadă care vizează tăierile de arbori care au

loc în această zonă. Pentru o corectă interpretare a informa
ăliug

ă a zonelelor cu aprobate de arbori aflate în
exploatare în perioada 2014 - 2015 care sunt amplasate în interiorul ătate Parcului
Na ă care să includă numărul de identificare a unită

ă lemnoasă exploatate ă. Reprezentan
ăliug au informat telefonic GEC Nera că asemenea informa

ăliug urmează să solicite DS Cara
ă la expirarea termenului legal de furnizare a informa ăspuns la scri-

soarea nr. 1532/17.02.2015 din partea institu ă o aprobare de la directorul
general al RNP Romsilva pentru aplicarea Legii 544/2001. Între timp GEC Nera a cerut un răspuns din
partea d-nei ministru al mediului care, cu siguran ă, cunoa

ăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona
parcurilor naturale plasate în sudul Banatului” realizat cu sprijinul financiar al FONDULUI PENTRU
INOVARE CIVICĂ care este un program finan

ă
Doina M ţii publice al GEC Nera.ărgineanu - Consilier pentru rela

Invita]ie festival coral pentru copii „Lia Ponoran”
Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa, în parteneriat cu Primăria Reşiţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-

Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin şi Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa organizează sâmbătă, 14 martie 2015,
ediţia a XIV-a a Festivalului Coral judeţean pentru copii “Lia Ponoran”.

Festivalul face parte din CalendarulActivităţilor Educative Judeţene 2015. Cuprinde două secţiuni:
- evoluţia formaţiilor corale înscrise în festival - Sala Lira a Liceului de Artă “Sabin Păuţa”

Reşiţa, ora 10.00;
- amfiteatrul Şcolii Gimnaziale r. 7 Reşiţa, ora 12.00.

„Lia Ponoran” este un festival coral iniţiat de comisia învăţătorilor de la Şcoala Gimnazială nr. 7 Reşiţa în
decembrie 2002. El constă în prezentarea unor minirecitaluri de către grupuri vocale şi coruri de copii
înscrise în festival. Festivalul “Lia Ponoran” a luat naştere urmărindu-se două aspecte. În primul rând, s-a
dorit păstrarea memoriei unui om care a cântat, care a învăţat copii şi dascăli să cânte, care a coordonat
grupuri vocale şi coruri de copii şi adulţi şi care a plecat prea curând dintre noi - prof. Lia Ponoran. Pe de altă
parte, festivalul urmăreşte promovarea grupurilor vocale şi a corurilor din judeţ şi analizarea problemelor de
care acestea se lovesc, precum şi dezbaterea unor teme de actualitate privind metodica predării muzicii,
descoperirea diverselor căi prin care se apropie copilul de muzică, realizând astfel dezvoltarea
personalităţii acestuia. O latură aparte a ediţiei din acest an o reprezintă, în acest context, alegerea
repertoriului, îmbogăţirea acestuia prin preluarea unor texte clasice aparţinând unor creatori străini.

Festivalul este structurat pe două direcţii diferite. Pe de o parte, urmărim aspectul practic, concretizat în
manifestarea copiilor pe scenă. Pe de altă parte, cadrele didactice, coordonatorii grupurilor corale,
reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi ai comunităţii locale analizează prestaţiile grupurilor pe scena
festivalului, discută problemele de care se lovesc în munca lor şi caută soluţii la acestea.

1. Interpretare

2. Dezbatere cu tema Interferenţe muzicale n

Prof. Cristina Ardeleanu,consilier educativ

Având în vedere multitudinea de
preocupări din zilele noastre,
informatizarea accentuată a tuturor
laturilor educa ă
ne aplecăm cu dragoste si
responsabilitate spre tradi

ă facem cunoscute
copiilor aceste valori inestimabile.
Începând de la obiceiurile prilejuite
de fiecare eveniment important din
via ă ă

izvorul lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască ă le adune
într-un mănunchi pentru a le dărui altora.

Să introducem cu grijă copilul în lumea acestor valori, să-l lăsăm să
le descopere,să le în ă ă le trăiască la maximum.

Să stimulăm copiii să participe la astfel de manifestări, să dorească
să le cunoască ă devină continuatori ale acestora. Câte lucruri, câte
obiecte, câte frumuse ăinuit dacă oamenii ar fi fost educa ă
le păstreze!

Pentru a ă înve
ămo ăi, să- ă rădăcinile adânc înfipte în satul

românesc.
Pornind de la curiozitatea specifică vârstei, vom căuta prin

diversele activită ă cu diver
ă stimulăm dorin

ă populară, manifestată - sub toate aspectele ei,
prezintă o bogă ă
le cunoască ă le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou cum
spuneaAnton Pann:

ăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să îndrumăm copiii
să cunoască ă redea obiceiuri române ă respecte tradi

ămo
ăstrarea

să manifeste interes pentru păstrarea

să în ă ă asimileze valorile moral-civice transmise de
cântecele populare, de proverbe ători;

stimularea expresivită ă ă
ă;

cultivarea sensibilită

ă
cadre didactice din învă ământul preuniversitar
pre

ă

ă
ări

ări practice, mă

ătoare;
cântece populare;
dansuri populare;
prezentare port

ă Carmen Dorina,
coordonator prof. Colojoară Anca Ioana, echipa de proiect prof.
Aldescu Iulia.

În colaborare cu partenerii locali ă Cărbunari
Primăria Sasca Montană

Locul de desfă ă „Mihai Novac” Sasca
Montană

26 martie 2015 - sec
ă

ţiei este necesar s

ţiile

ţuim

ţa comunit ţii, putem afirma c

ţeleag

ţi n-ar fi d ţi s

ţe cine a fost prin
str

ţi pe care le vom derula împreun
ţele copiilor de a cunoa ţiile, datinile

ţie de comori - izvorul lor nesecat pentru cel ce vrea s

ţii ale
românilor. În acest mod vom putea cre

ţilor str

ţiilor
locale;

ţeleag

ţii ţii elevilor prin activit ţi de
exprimare artistico - plastic

ţii

ţint
ţ

ţii
Tema pentru toate secţiunile este:

ţii
Referate, proiecte, lucr ţifice

II. Pentru elevi
Materiale auxiliare (desene, colaje, lucr

ţ

-

ţiunea pentru cadre didactice
ţii

28 martie 2015 - secţiunile pentru elevi începând cu orele 10,00.

şi
obiceiurile folclorice ale zonei în
care vie şi s

şi s

şi s

şi s

şti cine este, copilul trebuie s
şii s şi cunoasc

şi parteneri,
s şte tradi şi
obiceiurile populare din aceste locuri.

Arta noastr

şi s

Ast
şi s şti, s

şte şi educa copiii în spiritul
virtu şeşti, pentru a deveni buni creştini şi buni români.

Scopul festivalului este p şi promovarea obiceiurilor şi
datinilor locale.

Obiective
şi continuarea tradi

şi s
şi zic

şi creativit

şi a atitudinilor artistice ale elevilor din ciclul
preşcolar, primar şi gimnazial;

Grup

şcolari
elevii claselor I-VIII
membrii ai comunit

I. Pentru cadre didactice şi membrii ai comunit
ştiin

şti
populare etc)

Festival-concurs
şez

şi obicei specific zonei.
Comisia de organizare: director prof. Bori

şcoala gimnazial şi

şurare Şcoala gimnazial

şi membrii ai
comunit

"De la lume adunate/Şi-napoi la lume date."

Tradiţii
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2.

şi obiceiuri locale

3.

:

:

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Festival de tradiţii şi obiceiuri
Pe meleaguri cărăşene

ediţia a III-a
Motto: Un popor fără tradi ără viitor.ţii este un popor f

(Alberto Lleras Camargo)

Mobilit@]ile educa]ionale, oportunit@]i de integrare pe pia]a
muncii pentru absolven]ii din domeniul textil

În perioada 10.02.2015-02.03.2015 a avut loc plasamentul de formare profesional
ţile educaţionale, oportunit ţi de integrare pe piaţa muncii pentru absolvenţii din

domeniul textil ”, care a avut la baz ţii: Colegiul Tehnic C ţa
(organizaţie de trimitere), M.E.P. Europroject Granada, Spania (organizaţie intermediar

ţie de primire).
Proiectul a fost finanţat prin Programul ERASMUS +, Acţiunea cheie 1 - Înv ţ

ţint ţi, domeniul Industrie textil
ţi elevi în clasa a XI-a a Colegiului Tehnic C ţa: Andre

ţiţi de
prof. Manuela Milo ţi de prof. Dalina
Rancu, coordonator

ţiei de primire ţiei
intermediare M.E.P. Europroject Granada.

Toţi elevii î ţe în
viitor, când vor fi studenţi sau persoane pe piaţa
muncii , pentru a- ţi atât orizontul ţific
cât

ă din cadrul
proiectului „Mobilită ă

ă colaborarea dintre trei institu ără
ă)

ă ământ profesional

ă a fost format din 9 participan ă si pielărie, specializarea „Tehnician designer
vestimentar”, to ără ădălina,
Bădău Lidia-Nicoleta, Bordeianu Florentina, Duma Ionela-Simona, Imbrescu Marius-Adelin, Lakato

ăcărescu Andreea. Ei au fost înso

ării la proiect, fiecare participant
a primit certificate “Europass Mobility” pentru
formarea profesională

ă

şan Reşi
şi Confecciones

Montilla S.L. Granada, Spania (organiza
şi tehnic

(Vocational Education and Training, VET), din fonduri europene, având un grant de 23 319,00 euro. Grupul

şan Reşi ş Cosmina-M
ş

Noemi, Manole Marinela-Loredana, Sima Aurelia- Elisabeta şi V
ş şi monitoriza

şi manager tehnic al
proiectului.

În urma particip

şi certificate de participare
din partea organiza şi a organiza

şi mai doresc astfel de experien

şi îmbog ştiin
şi cel cultural şi lingvistic.

Prof. Dalina Rancu, inspector şcolar ISJ Caraş-Severin
Prof. Leontina Laţcu , Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa


