
Vând sob

ţa instant pe gaz
GPL Ariston pentru ap

ţin folosit, 200
lei; drujbe profesionale Husqvarna
236, benzin ţie, fabricate

ţa dvd Samsung în
stare f. bun

ţie Fis-
cher de camer

ţic

ă electrică 4 ochiuri,
cuptor, coarne de cerb, plantă de
cameră ficus de 1,5 m. Tel. 0255-
257476.

Vând în Re
ă caldă, 11

l/min, aproape nou, pu

ă injec

ă pe benzină Poulan,
3 CP, lamă de 35, fabricată în SUA,
stare foarte bună, set motor nou,
100 €; casetofoane cu radio

ă, sigilate, 100-
200 lei; casetofon cu mp3,
telecomandă, nou, sigilat, 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re
ă, 150 lei; motor electric

trifazic de 2.2 KW, 200 lei; sta
ă, 300 lei; aspirator

profesional Kaercher industrial, 400
lei; discuri profesionale pentru tăiat
beton marca Pferd de 230, 150
lei/buc; binoclu nou, 100 lei; 2 radio
cd auto Blaupunkt, 150 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând în Timi

ă de 1 an
rasa Holstein, 500 € neg. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând la Boc ă gestantă în
luna 3-a, la a 3-a fătare, 4500 lei
neg; vacă gestantă în luna 6-a, la a
2-a fătare, 4000 lei neg. Tel. 0744-
764704. (RR)

Vând la Timi ă, 3500 lei.
Tel. 0734-497124. (RR)

şi

şi
asamblate în Suedia, noi, sigilate,
1000 lei; drujb

şi cd
JVC pentru maşin

şi

ş 10 oi cu miel, 400
lei/buc neg. Tel. 0730-776182. (RR)

Vând la Orşova vi

şa vac

ş o iap

Vând boiler electric 30 litri. Preţ
200 lei neg. Tel. 0723-148587.

Vând camer

ţ 1500 €. Tel. 0723-148587.

ă frigorifică cu
alimentare la 380 V, capacitate 120
mc, pre
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Anunţuri,

publicitate

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Duminică 29 martie,
t ărecerea la ora de var

25 martie
Ziua Poliţiei Române

Programele na
-

ţionale de
sănătate 2015 2016

Accesul persoanelor
la servicii medicale

Concluziile CE
privind relaţiile externe

Transmiterea energiei
solare din spaţiu

Calitatea produselor
agricole şi alimentare

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Cas

-
ţul se stabile

ţ neg. Tel.
0734-128806, 0734-360078.

Închiriez garsonier
ţ 100 € lunar.

Tel. 0728-568448.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ

120 € lunar. Tel. 0728-568448.
Vând urgent cas -

ţile. Preţ 9.500 € neg. Tel.
0743-832446.

ţit, în
Moroasa 1, str. Caen bl. 2. Tel. 0727-
326594.

Vând apartament 3 camere, etaj
2/4 lâng ţie. Preţ 21.000 €. Tel.
0770-211563.

Vând în Re ţa apartament 3
camere confort 1 decomandat, zona
Micro 4, la parter în bloc de 4 etaje,
izolat termic interior

ţ

ţate, mobilat, 45.000 € neg. Tel.
0770-594699, 0744-759866. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţ

ţ

-

ţie sanitar

Vând în Re ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, complet
mobilat

ă de vânzare în Poiana
Golului, la a doua fântână la sud.
Casă intabulată, din cărămidă arsă,
gaz 4 focuri, fântână betonată. Pre

ărătorul.
Tel. 0255-210511.

Vând apartament 2 camere în
zonă foarte lini ă, pre

ă confort 1
mobilată ă. Pre

ă la Muncito
resc, 2 camere, bucătărie, baie,
toate utilită

ătă

ă Poli

ă, gresie, podele
laminate, geamuri termopan, u

ă metalică la
intrare, centrală, boxă, 2 băi
faian

ă nr. 7, casă compusă din 3
camere decomandate, bucătărie,
baie cu gresie ă, holuri,
pivni ă, garaj în curte, apă din
fântână proprie, gaz, curte

ădină, suprafa ă totală 644 mp,
18.000 € neg. Tel. 0771-218601,
0748-599721. (RR)

Vând în Caransebe
ă cu 2 camere,

bucătărie, baie, fără grădină, zonă
lini ă, 25.000 € neg; pământ intra
vilan de 700 mp, în Caransebe

Vând la Herculane un teren în
zona hotelului Diana, 970 mp, unic
proprietar, acte înregulă. Tel. 0761-
687072. (RR)

Vând în Săvâr ă 150 mp,
compusă din 5 dormitoare, living,
sufragerie, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instala ă,
canalizare, fântână, hidrofor,
calorifere pe lemne, grădină, livadă
pe rod, 4000 mp, 150.000 € neg. Tel.
0744-324918. (RR)

şte cu cump

ştit

şi utilat

şi

şi exterior plus
pardoseala, faian

şi
schimbate interior, uş

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi faian

şi
gr

ş, pe
Potocului 89, cas

ştit
ş,

18.000 € neg. Tel. 0736-474283,
0727-415386. (RR)

şin cas

şi

şi utilat, 26.000 €. Tel. 0723-
782729, 0255-224429. (RR)

Vând apartament 2 camere
decomandat, neîmbun

Vând cas

-

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

ă mare, cu etaj, foarte
solidă, grădină, curte, fântână cu
apă cristalină, multe posibilită

ă, în
spatele Facultă

Vând apartament 1 cameră
spa

ţi de
extindere, mansardare, garaj etc. în
Re ţa, cartier Stavila, str. Comar
nic. Preţ 62.000 €. Tel. 0723-148587

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

ţios, 40 mp, în Re ţa Mociur,
balcon, etaj 1, preţ 8500 €. Tel.
0766-603190.

şi

şi

Imobiliare
Vând Vw Polo 1,2 impecabil,

înmatriculat, grei metal, suspensie
nou

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

ţie pe lanţ nou

-

rr
ţa 4 cauciucuri

Continental 175x70x14, 70 lei/buc;
biciclete de strad ţi cu
roţi de 28 ţoli, 200 lei/buc;
portbagaje auto pentru biciclete, 60
lei/buc; cauciucuri motociclet

ţoli
pentru Mercedes Clasa A, jante
tabl ţoli pentru Renault
Symbol, 50 lei/buc; pl ţe de frân

-
ţ

ţa Golf 2 din 1992,
motor 1.6 diesel, neînmatriculat, pt.
piese, 200 €; punte de semiremorc

-

ţa microbuz Vivaro
cu 6 locuri -

ţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, culoare alb original
ţinut în garaj, perfect -
ţionare, 1700 €. Tel. 0737-274332.

Vând la Re ţa cauciucuri de
var

ţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu diferite m

ţuri neg. Tel. 0763-
739617. (RR)

ă, cauciucuri noi, 150.000 km
reali. Tel. 0745-157348.

Vând Audi A2, stare impecabilă
etc. Tel. 0745-157348.

Vând în Re

ă,
distribu ă, baterie
schimbată, buc

ă, ITP
2017, 1800 €; electromotor ventila
tor pentru radiator apă pentru Opel
Astra ă în anul
2000, 150 lei. Tel. 0729-824413. ( )

Vând în Re

ă pentru adul

ă, 50
lei/buc; roată 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 15

ă pe 14
ăcu ă

noi, sigilate, marca Ferodo, prove
nien ă Germania, pentru Mercedes
Vito, Opel Astra de 1.8

ă
de 5 tone, 200 €; Volkswagen
Passat beak, motor 1.9 TDI, gea
muri electrice, climă, alb, verificare 2
ani, 1500 € neg; motor de 445
complet echipat, cu radiator, antigel,
800 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Re
ă, în stare excelen

tă, înscris. Tel. 0732-603739. (RR)
Vând în Re

ă,
ă stare de func

ă, diferite dimensiuni, 50 lei/buc;
dezmembrez Renault Twingo, an
2002, pre

ărimi
ă

diferite mărimi

Vând în Petnic C-S, Nissan
Terrano 2 cu volan pe dreapta, 2 u

ă Akpil pe curele de
adunat fânul, 700 €; trailer pentru
tractor 445, pe o axă, lungime 3.5 m,
700 €; 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 2.0 l, Opel
Zafira şi BMW seria 5, 120 lei/set.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Reşi

şi
şi marf

şi

şi

şi tipuri
de maşini, 500 lei/set; jante tabl

şi tipuri de maşini, 50
lei/buc. Tel. 0752-030888. (RR)

şi,
nu porneşte, 600 €; disc purtat
pentru 445, cu 4 baterii reglabile,
700 €; grebl

Vând în Reşi

şi variante. Tel. 0756-
282768, 0355-806444. (RR)

Vând în Reşi

şi 24 taleri, baterii reglabile,
grape purtate care se rabateaz

şitori, sem
şi altele. Tel. 0726-721708.

ţa autoturism
Hyundai Sonata din 2005, benzinar,
full option, negru, stare impecabil

ţie, 3900 € neg,
accept

ţa diverse utilaje
agricole: pluguri cu 2 brazde, discuri
cu 20

ţii de
erbicidat

ă,
înscris în circula

ă,
pră ănători, instala

Auto-Moto-Velo

Diverse

Vând în Reşi
şului lâng

ţa, zona Calea
Caransebe ţa de la
Intim, apartament 2 camere,
buc

ă pia

ătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, izolat în interior, are pod, aco-
perit cu plăci de azbociment, 16.000
€ neg. Tel. 0770-391228. (RR)

Vând la
ă lacul Dracului, 5

€/mp. Tel. 0724-093565. (RR)

Şopotu Nou teren
extravilan lâng

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

-
ţa, Cara

-
ţate plus gresie, mobilat

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)

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

Oferte-Cereri

de Serviciu

Execut orice în construcţii dar
accept

ţ

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

Caut îngrijitoare pentru persoa-
n

ţ

şi postul de şofer, am permis
categoria B, lucrez şi în agricultur

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi

şi mas

şi 16 ani experien

ă
sau la animale. Ofer seriozitate. Tel.
0734-686752.

Caut femeie cu experien 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.

ător comercial, caut de
muncă, jumătate de normă. Ofer
seriozitate ă în
domeniu. Tel. 0743-802977.

Lucr

Transport persoane în Austria,
Italia

ociabile.

şi Germania. Pre

şi
montaj. Pre

şi
ş-Severin, România sau inter

na

şin şi ai
nevoie de p

şoara de 30 min,
25 € + TVA/persoan

ştept

şoarei şi zboruri
charter din Timişoara în toat

şi rezerv

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

ţuri de la 50 €.
La 4 c

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţa, în judeţul
Cara -

ţional. Transport marf
ţii, obiecte

voluminoase, lemne etc.), sarcin
ţ negociabil în funcţie

de comand
Vrei s ţi cumperi o ma

Înfiinţ
.

Zbor peste Timi

ţi cu
noi!

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Efectuez transport de marfă.
Zona acoperita Re

ă (mobilă,
materiale construc

ă
1500 kg, pre

ă. Tel. 0723-595120.
ă î ă

ărerea unui specialist?
Apelează cu încredere. Tel. 0762-
350914.

ăm firme. Tel. 0723-
846071

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

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

Balon cu aer cald Timi

ări

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

Ca ă Ciobănesc
German (lup) pentru împerechere
cu mascul din aceeaşi rasă, 3,5 ani,
foarte frumos, n cu
personalitate, crescut la curte, cu
mâncare bună. Tel. 0723-144233.

ut femel rasa

ăzdrăvan,



193 de ani - existenţă,
193 de ani - experienţă

Ziua de 25 martie reprezintă ziua Poli
ă

activită ă ărin

ă folosită în activitatea de
poli

ă, dar ătorilor Serviciului pentruAc

ărare la atacul prin
surprindere.

Începând cu orele 13.00 luptătorii Serviciului pentru Ac

ăufăcătorilor. Tot ei sunt cei care vor desfă
ărare.

To ă afle o parte din istoria unei institu
ă ă fie alături de noi.

Pentru cei care doresc să urmeze cariera de poli
ă îndeplinească

viitori elevi sau studen ă

ţiei Române
ţie Judeţean Cara

ţi în mijlocul cet ţenilor dedicate atât copiilor, dar ţilor. Poliţi
ţa

chiar de ziua lor, 25 martie a.c., începând cu orele 9:30.
În parc vor fi amenajate standuri expoziţionale cu tehnic
ţie: laboratorul mobil, folosit de criminali ţie ţie

Rutier ţie de arme, aflate în dotarea lupt ţiuni
Speciale. De asemenea, vor avea loc demonstraţii ale „câinilor-poliţist” care vor efectua
diferite demonstraţii de patrulare

ţiuni Speciale vor executa o
demonstraţie pentru prinderea

ţii pentru autoap
ţi cei care doresc s ţii dedicate 24 de ore din 24

comunit ţii, sunt invitaţi s
ţisti, este un prilej binevenit pentru a

cunoa ţii trebuie s
ţi. În urma acestor activit ţi vor avea loc festivitatea de avansare în

grad, dar

şi pentru marcarea acestui
important eveniment Inspectoratul de Poli ş-Severin organizeaz

şi p ştii îşi vor
prezenta tehnica şi autospecialele din dotare în Parcul Tricolorului din municipiul Reşi

şti, autospecialele de interven şi Poli
şi o expozi

şi imobilizare a infractorilor sau de ap

şi anihilarea unui grup de infractori. Ei vor îşi vor
demonstra abilitatea în imobilizarea r şura şi
exerci

şte mai îndeaproape secretele meseriei, dar şi ce condi

şi un dineu festiv.
Prin Regulamentele Organice din anul 1831, Agia a devenit Poliţie şi s-a creat Poliţia

din Capitală, atribuţiile fiind apropiate de cele actuale (ordinea, paza oraşului în timpul
nopţii şi păstrarea liniştii, supravegherea tuturor persoanelor care intrau în oraş).

Începând cu Legea de organizare a poliţiei emisă în timpul domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, urmată de Legea lui Vasile Lascăr şi de Legea pentru organizarea poliţiei generale
a statului, competenţele poliţiei au fost extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale
statului mult mai bine reglementate.

În prezent, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române sunt legiferate de Legea nr.
218 din 23.04.2002. Astfel, Poliţia Română este în prezent „instituţia specializată a
statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,
respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii”.

Reamintim contribuabililor c

-

-

-

-

-

ă impozitele

ă în data de 31 martie 2015.
Precizăm că impozitul ădiri,

impozitul
ătesc în două

rate egale până la datele de 31 martie 2015
pentru semestrul I

ă, cu
modificările ările ulterioare.

Bonifica
ă

integral impozitele
ă în data de 31 martie 2015,

se acordă, conform art. 255, alin. 2, art 260,
alin. 2

ă cu
modificările ările ulterioare, după
cum urmează

în cazul impozitului pe clădiri: 10%
în cazul impozitului pe teren: 10%
în cazul impozitului pe mijloacele de

transport: 10%.
Neachitarea la termenul de scaden ă de

către debitor a obliga ă, datorate
bugetelor locale, conduce la perceperea de
majorări de întârziere, potrivit art. 124, alin.
1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu
modificările ările ulterioare.

Totodată, potrivit art. 124, alin. 2, din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu
modificările ările ulterioare,
nivelul majorării de întârziere este de 2%
din cuantumul obliga

ă pentru
fiecare lună sau frac ă, începând
cu ziua imediat următoare termenului de
scaden ă ă la data stingerii sumei
datorate inclusiv.

ăria Municipiului Re
ă să preia imobilul - fosta Unitate

Militară în vederea realizării unor investi
ă loca

ă Consiliului Jude
ăruia se afla

imobilul, la care a primit următorul răspuns
prin Hotărârea Guvernului României nr.

149/2004, imobilul fosta Unitate Militară
UM 01929, situat în Re

ărării Na

ărârea Consiliului Jude

ă a fost trecut în domeniul privat al
jude

ă, întrucât se află cadastral
în litigiu iar Consiliul Jude

ării dreptului de proprietate a jude

ăria Re

ă,
cu fonduri atrase cât

ăptămânii trecute, respon
sabili ai Primăriei Municipiului Re

ări privind stadiul lucrărilor
care se efectuează la platoul Secu.

În prezent, sunt în curs de execu
ările de amenajare a spa

ă a fi finalizate până la deschiderea
sezonului de picnic, în 1 mai.

Platoul Secu, în suprafa ă de 45.498
mp, a fost concesionat pe o perioadă de 49
de ani, începând din anul 2014, societă

ări care
vor fi realizate pe parcursul a 7 ani.
Valoarea totală a investi

ă suma de
100.000 de euro, iar diferen

ă în mod egal în următorii 6 ani.
Responsabili ai Primăriei Municipiului

Re ările la jumătatea
lunii aprilie.

şi taxele locale, aferente semestrului I, se
pot achita pân

şi taxa pe cl
şi taxa pe terenuri, impozitul pe

mijloacele de transport se pl

şi 30 septembrie 2015,
inclusiv, pentru semestrul al-II-lea, conform
art. 255, alin. 1, art. 260, alin. 1, art. 265,
alin. 1 şi art. 271, alin. 4 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, republicat

şi complet

şi juridice -, care achit
şi taxele locale aferente

anului 2015 pân

şi art. 265, alin. 2 din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, republicat

şi complet

şi complet

şi complet

şi pân

şi

ş-
Severin, în administrarea c

şi

şi din administrarea
Ministerului Ap

ş-Severin şi în
administrarea Consiliului Jude ş-
Severin;

prin Hot
ş-Severin nr. 39/07.03.2005, imobilul

în spe
ş-Severin;

în prezent, imobilul nu este înscris în
Cartea Funciar

ş-Seve

rin face demersurile necesare în vederea
intabul

ş-Severin asupra acestui imobil.

Prim şi

şi cu resurse
financiare locale.

şitul s
şi

şi de
amplasare a mobilierului urban, care
urmeaz

şi amenajarea zonei de
agrement.

Planul de investi

şalonat

şi

ţia pentru contribuabilii -
persoane fizice

ţ
ţiilor de plat

ţiilor fiscale principale
neachitate în termen, calculat

ţiune de lun

ţ

Prim ţa intenţio
neaz

ţii în
aceast ţie.

În acest sens, municipalitatea a înaintat
o adres ţean Cara

ţa, pe str.
Lupacului nr. 2, a fost transmis din domeniul
public al statului

ţionale în domeniul
public al judeţului Cara

ţean Cara

ţean
Cara

ţ
ţului Cara

ţean Cara

ţului Cara

ţa are în vedere realizarea
unor obiective locativ-sociale sau
productive în imobilul-fosta Unitate Militar

La sfâr
ţa au

efectuat verific

ţie
lucr ţiilor verzi

ţ

ţii
comerciale S.C. TesseractArh S.R.L pentru
reabilitarea

ţii prevede lucr

ţiei este de 1 milion
de euro. În primul an a fost alocat

ţa va fi
e

ţa vor relua verific

Cabinet Primar

:

:
-

-

�

�

�

�

�

�

În urma unor sesizări venite de la
suporterii ce s-au prezentat la meciul CS
Metalul Reşiţa FC Caransebeş din data de
21.03.2015 privind creşterea preţului
biletului de intrare de la 5 lei la 10 lei,
Primaria Municipiului Reşiţa, având calitate
de acţionar al clubului în cauză aduce la
cunoştinţa iubitorilor de fotbal că această
decizie a fost luată la iniţiativa acţionarului
Rufă Cătălin (Jean Turmacu în calitate de
administrator), fără a ne consulta sau a ne
solicita opinia.

Pentru că ne dorim ca suporterii să vină
în număr cât mai mare la meciurile echipei,
atragem atenţia asupra acestor practici
lipsite de etică şi vom face toate demer
surile pentru a remedia situaţia creată.
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Având în vedere începerea sezonului specific lucr
ţa prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţa cet ţenilor urm

ărilor agricole de primăvară,
Primăria Municipiului Re ă aduce la
cuno ă ătoarele măsuri de prevenire

şi
ştin şi stingere a incendiilor

utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor
de siguranţă sau pe timp de vânt, şi lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;

prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face
numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă încât să nu permită propagarea focului
la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;

utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special
amenajate, ori pe terenuri pregătite, după obţinerea acceptului Agenţiei de Protecţie a
Mediului Caraş Severin;

după obţinerea permisului de lucru cu focul şi luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi se va asigura o distanţă minimă de 10 m a
focului faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc.,) şi de 40 m faţă de locuri
cu pericol de explozie;

trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau
alte asemenea surse de foc;

preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul, în condiţii şi în locuri în care se pot produce
incendii, constituie o obligaţie a persoanelor care răspund potrivit legii de creşterea,
educarea şi îngrijirea copiilor;

fumatul este interzis în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis;
Pentru intervenţia la stingere vor fi alarmate forţele specializate ale Inspectoratului

pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş Severin la numerele de telefon:
112; 0255 211213; 0255 211214.

Alarmarea populaţiei din zona afectată se va face prin folosirea clopotelor bisericilor
pentru transmiterea semnalelor stabilite.

Orice informaţie pe linia situaţiilor de urgenţă se va obţine de la Serviciul Public
„Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” cu sediul în Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 17,
la numărul de telefon: 0255 214800;

Nerespectarea regulilor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează
conform O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000
lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Menţionăm că, în fiecare an, odată cu începerea lucrărilor agricole în sezonul de
primăvară, pe lângă acţiunile desfăşurate în teren de către structuri din cadrul Primăriei,
prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au fost readuse la
cunoştinţa cetăţenilor municipiului Reşiţa o serie de măsuri şi reguli de prevenire şi
stingere a incendiilor.

De-a lungul anilor au fost desfăşurate acţiuni comune cu Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă, Garda de Mediu şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru
conştientizarea de către proprietarii terenurilor a faptului că pot fi făcuţi responsabili de
pagubele produse de incendierea vegetaţiei uscate şi totodată riscă să piardă subvenţiile
acordate de cătreAPIA.
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Arderea resturilor vegetale
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Guvernul a aprobat programele na]ionale de
s@n@tate pentru 2015 }i 2016

Guvernul a aprobat, printr-o Hot
şi finan şi în 2016 de c şi de c

şi finan

şi control al bolilor transmisibile prioritare;
3) Programul na şi control ale infec

şi control al tuberculozei;
5) Programul na şi control al infec şi

monitorizare a utiliz şi a antibioticorezisten
şi

munc

şi profilaxie în patologia psihiatric
şi celule de origine uman

şi promovare a s şi educa

şi copilului.
Programele na

şi din venituri proprii, precum şi din alte surse, inclusiv din
dona şi sponsoriz

şi finan

şi proteze auditive)
4) Programul na

şi talasemiei;
7) Programul na

şi celule de origine uman;
12) Programul na

şi tratament cu ajutorul aparaturii de înalt

şi din alte surse, inclusiv din dona
şi sponsoriz

şi 2016 sunt o
serie de elemente de noutate între care men

şi adaptare la nevoile reale ale pacientului oncologic;
includerea în cadrul Programului na

şi tratament cu ajutorul
aparaturii de înalt

şi embriotransfer şi asigurarea
finan şi
celule de origine uman

şi care au nevoie de tratamente pentru a avea copii;
ini

şi a cancerului de sân, dup
şi a vaccin

şcolar
şcolar

şcolariza şi clase, a co-
piilor cu ani de naştere diferi

şi/sau calitatea vie

şi tratamentului, costuri pe care persoanele nu şi le-ar permite, în lipsa programelor
na

şi neasigurate, permi
şi accesul echitabil la servicii de s

şi secundar

şte starea de s şi cea a UE,
precum şi între grupuri defavorizate şi situa

ărâre, programele na ănătate care vor fi
derulate ătre Ministerul Sănătă ătre Casa
Na ă de Asigurări de Sănătate. Astfel, începând cu 1 aprilie 2015, Ministerul
Sănătă ănătă

ă cum urmează:
1) Programul na

ării antibioticelor
ă

ă;
7) Programul na ă;
8) Programul na ă a cancerului prin screenig

organizat;
9) Programul na ănătate mintală ă;
10) Programul na ă;
11) Programul na

ănătă
ănătate;

15) Programul na ănătate a femeii
ănătate publică se finan ă de la bugetul Ministerului

Sănătă
ări, în condi

ănătate sunt cuprinse în bugetul
Ministerului Sănătă

ă de Asigurări de Sănătate va derula
ănătate curative, după cum urmează:

1) Programul na

ă

ănătate mintală;
9) Programul na

ă renală
cronică;

13) Programul na ă a insuficien
ă

performan ă.
Programele na ănătate curative se finan ă de la bugetul Fondului

na ări sociale de sănătate, precum
ări, în condi

ănătate în perioada 2015
ăm

ini ării, începând cu 01.05.2015, a unui Subprogram de radioterapie a
bolnavilor cu afec ă a Programului na

ă ă permită
amânarea perioadei de implantare a unei endoproteze, respectiv a unei endoproteze de
revizie;

cuprinderea în cadrul Programului na
ă performan ă a unui obiectiv nou destinat tratamentului de stimulare

cerebrală profundă la bolnavii cu distonii generalizate sau distonii focale/segmentare
rezistente la terapia cu toxină botulinică.

reluarea efectuării procedurilor de fertilizare in vitro
ării acestuia din bugetul Programului na

ă. Acest subprogram este destinat cuplurilor afectate de disfunc

ării precoce active a cancerului colo-
rectal ă aprobarea Planului Na

ările cuprinse în calendarul na ării la
grupele la risc, vor fi asigurate exclusiv de către medicii de familie. Această decizie este
justificată de faptul că vaccinarea prin campanie ă prezintă dezavantaje cauzate de
lipsa cabinetelor de medicină ă, dificultă ărirea antecedentelor vaccinale
ale copiilor, existen

ă ă ământ.
Informa ănătate se adresează unor

probleme de sănătate publică deosebit de importante din mai multe considerente, între
care men ăm:

a) poten ă, HIV/SIDA);
b) numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat);
c) complexitatea patologiei, care afectează major supravie

ănătate (cancere, boli rare).
Mai mult, programele na ănătate publică se adresează în egală măsură

persoanelor asigurate
ănătate publică pentru care sunt concepute ănătate

imperios necesare, inclusiv la servicii de preven ă ă. Implementarea
programelor na ănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea
diferen ănătate între popula

ă.

ţionale de s
ţate în 2015 ţii

ţional
ţii va derula ţa 15 programe naţionale cu impact major asupra s ţii

publice, dup
ţional de imunizare;

2) Programul naţional de supraveghere
ţional de prevenire, supraveghere ţiei HIV;

4) Programul naţional de prevenire, supraveghere
ţional de supraveghere ţiilor nosocomiale

ţei;
6) Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţ

ţional de securitate transfuzional
ţional de depistare precoce activ

ţional de s
ţional de transplant de organe, ţesuturi
ţional de boli endocrine;

12) Programul naţional de tratament dietetic pentru boli rare;
13) Programul naţional de management al registrelor naţionale;
14) Programul naţional de evaluare ţii ţie pentru

s
ţional de s

ţionale de s ţeaz
ţii, din bugetul de stat

ţii ţiile legii.
Sumele alocate programelor naţionale de s

ţii, aprobat anual prin legea bugetului de stat.
De asemenea, Casa Naţional ţa 14

programe naţionale de s
ţional de boli cardiovasculare;

2) Programul naţional de oncologie;
3) Programul naţional de tratament al surdit ţii prin proteze auditive implantabile

(implant cohlear
ţional de diabet zaharat;

5) Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;
6) Programul naţional de tratament al hemofiliei

ţional de tratament pentru boli rare;
8) Programul naţional de s

ţional de boli endocrine;
10) Programul naţional de ortopedie;
11) Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi

ţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţ

ţional de terapie intensiv ţei hepatice;
14) Programul naţional de diagnostic

ţ
ţionale de s ţeaz

ţional unic de asigur ţii
ţiile legii.

În implementarea programelor naţionale de s
ţion

ţierea derul
ţiuni oncologice, parte integrant ţional de oncologie.

Subprogramul va beneficia de alocarea unui buget distinct, fapt ce va permite o mai mare
predictibilitate

ţional de ortopedie a unui obiectiv nou destinat
tratamentului instabilit ţilor articulare cronice prin implanturi de fixare, care s

ţional de diagnostic
ţ

ţ ţional de transplant de organe, ţesuturi
ţii

ale sistemului reproductiv
ţierea unor Subprograme pilot destinate depist

ţional de Control al Cancerului.
vaccin ţional de vaccinare, precum

ţile în urm
ţa unor copii ne ţi, existenţa, în cadrul acelea

ţi, repetenţi, veniţi prin transfer din alte unit ţi de înv ţ
ţii suplimentare: Programele naţionale de s

ţion
ţialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoz

ţuirea ţii
persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare); d) costurile crescute ale diagnosticului

ţionale de s
ţionale de s

ţând astfel controlul adecvat al problemelor
de s

ţie primar
ţionale de s

ţelor în ceea ce prive ţia României
ţia medie naţional
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Noi reglement@ri în scopul cre}terii accesului
persoanelor la servicii medicale

Guvernul a aprobat, printr-o Hot şi Contractul-cadru privind
reglementarea condi

şterii accesului la serviciile medicale atât pentru persoanele
care pot dovedi calitatea de asigurat, cât şi pentru cei care nu pot dovedi aceast

şte pachetul minimal - pachet acordat pentru situa

şi lehuziei - se acord
şi o consulta ştere. Aceast

şte pachetul de servicii de baz

şi lehuzelor. În
prezent, consulta

şte accesul
persoanelor asigurate la serviciile medicale, spirometria a fost introdusa în cadrul
serviciilor adi

şi lehuziei - o
consulta şi o consulta

ştere. În cadrul consulta şi
monitorizarea statusului genito - mamar şi tratamentul complica

şte de la dou
şte num

şi
specialit

şi neurologie pediatric
şi adul

şterii accesului asigura

şi cu substan

şi colangio RMN
Colangio RMN 5.Asisten

şi au fost excluse cele a c

şi o serie de nout
şi dispozitivelor medicale. Una dintre

aceste modific

şi a cererii de înscriere prin
transfer. Pentru persoanele c

ştiin
şi pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face

pe baza cererii de înscriere prin transfer. O alt
şi dispozitive medicale

a cardurilor na

şi furnizori.

ărâre, pachetele de servicii
ării asisten ări

sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015. Actul normativ adoptat de Executiv aduce o
serie de noută

ă calitate.
Principalele noută ă:
I. În ceea ce prive

ă primară - au fost introduse serviciile de preven
ă”.

2. Asisten ă ambulatorie de specialitate pentru specialită
ă o consulta

ă ă
prevedere a fost introdusă pentru a stabili periodicitatea acordării acestui tip de servicii.

3. Asisten ă spitalicească - între criteriile pe baza cărora se efectuează
internarea pacien

ă tratament în afec ă izolare. În prezent,
există doar criteriul de urgen ă medico-chirurgicală. Modificarea are scopul asigurării
accesului la servicii medicale cu impact asupra sănătă

ă:

În pachetul de bază au fost introduse serviciile de administrare de medicamente - intra-
muscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asigu-
ra

ărul maxim de consulta ătre
medicii de familie, respectiv de la 21 la 42. De asemenea, s-a extins categoria pacien

ă aceste consulta ă
asigura ă sau invaliditate temporară,
asigura

ă
ă au fost introduse evaluarea

ă la patru numărul consulta ă anual fiecărui asigurat.
Cre ărul consulta

ă ă trimestrial patru consulta ărui asigurat, dar nu mai mult de 2
consulta ă. În prezent se acordă o consulta ă sau pe trimestru pe
asigurat, după caz.Au fost introduse proceduri/tratamente/ terapii noi

recoltare material bioptic
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al interven ă

cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză
terapii de genetică medicală - sfat genetic
Afost modificată Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical prin introducerea

de servicii noi, eliminarea / înlocuirea unor servicii. De exemplu
la specialitatea neurologie ă s-a introdus un serviciu nou:

psihoterapie pentru copii
ă au fost introduse servicii furnizate de

kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist.
Modificările au fost făcute în scopul cre

- sunt, de asemenea, o serie de modificări în sensul facilitării
accesului la servicii medicale pentru to

ă în prezent numai copiilor cu vârsta de până la 18 ani tuturor asigura
ă, respectiv: element acrilic, element metalo-acrilic, reconstituire

coroană radiculară. Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă se acordă o dată la 5 ani (în
prezent, se acordă o dată la 10 ani)

de specialitate pentru specialită

ă
computer Tomograf (CT) buco-maxilo-facial nativ - CT mastoidă
CT sinusuri
CT hipofiză cu substan ă de contrast
CT buco-maxilo-facial nativ ă de contrast - Rezonan ă Magnetică

Nucleară (RMN) sinusuri
RMN hipofiză cu substan ă de contrast
RMN abdominal cu substan ă de contrast

ă spitalicească
Pentru asisten ă spitalicească în regim de spitalizare continuă a fost

prevăzut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesită
asisten ă medicală spitalicească de lungă durată - ani;

A fost revizuit pachetul de servicii de bază prin introducerea unui nou serviciu:
kinetoterapie individuală;

destinate recuperării unor deficien
ăcute unele modificări în sensul actualizării listei

dispozitivelor medicale. Au fost introduse dispozitive noi ăror
utilizare nu mai este recomandată,astfel încât să fie îmbunătă

ării.
Actul normativ aprobat de Guvern include ă

ării asisten
ări vizează îmbunătă

ări, schimbarea medicului de familie se face pe
baza cardului na ări sociale de sănătate

ărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase
sau de con ă refuză cardul na ărora li se va emite card
na

ă prevedere stipulează că este interzisă
re

ări sociale de sănătate. De asemenea, actul normativ
include modificări ce vizează întărirea disciplinei contractuale între casele de asigurări de
sănătate

ţiilor acord ţei medicale în cadrul sistemului de asigur

ţi în scopul cre

ţi vizeaz
ţiile în care

pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
1. Asistenţa medical ţie - respectiv

“consultaţie preventiv
ţa medical ţile clinice - consul-

taţiile pentru supravegherea evoluţiei sarcinii ţie pentru
fiecare trimestru de sarcin ţie în primul trimestru de la na

ţa medical
ţilor în regim de spitalizare de zi a fost introdus criteriul epidemiologic

pentru bolnavii care necesit ţiuni care nu necesit
ţ

ţii publice. (de exemplu tratamentul
rabiei) II. În ceea ce prive

ţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.
S-a dublat num ţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de c

ţilor
pentru care se acord ţii. Astfel, consultaţiile la domiciliu se acord

ţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanent
ţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet,

copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase
ţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0 - 1 an,

copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor. Pentru a cre

ţionale ce pot fi acordate de medicii de familie.

Sunt menţionate în mod expres serviciile de supraveghere a sarcinii
ţie pentru fiecare trimestru de sarcin ţie în primul trimestru de la

na ţiilor de planificare familial
ţiilor. De asemenea,

cre ţiilor care se acord
ţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru

afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleia
ţi: se acord ţii fiec

ţii pe lun ţie pe lun

ţiilor chirurgicale dup

ţi
la specialitatea psihiatrie pediatric

ţilor la servicii medicale.

ţi asiguraţii.Astfel, au fost extinse o serie de servicii
care se acord ţilor,
indiferent de vârst

ţile paraclinice:
S-au introdus servicii paraclinice noi, respectiv
examen radiologic articulaţii sacro-iliace
ecografie transrectal

ţ
ţ ţ

ţ
ţ

ţa medical
ţa medical

ţ

ţe organice sau
funcţionale în ambulatoriu - au fost f

ţit accesul asiguraţilor la
dispozitive medicale destinate recuper

ţi privind condiţiile
asigur ţei medicale, medicamentelor

ţirea mecanismului privind schimbarea medicului de
familie, Astfel, potrivit noilor reglement

ţional de asigur

ţ ţional sau pentru persoanele c
ţional duplicat, precum

ţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente
ţionale de asigur

1.Asisten ă primară

ă ambulatorie de specialitate pentru specialită

ă

4.Asisten ă ambulatorie

6. Îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu

7. Dispozitive medicale

ţa medical

2.Asistenţa medical ţile clinice

3. Medicina dentar

ţa medical
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Diplomatul Hans G. Klemm a fost nominalizat în func
Poli

98,99% dintre cererile de înscriere în clasa preg Consiliul
Na

În perioada 24 martie - 3 aprilie se desf

ţarea noii instituţii pentru recuperarea prejudiciilor din dosarele de corupţie a intrat în linie dreapt
ţat de ministrul Justitiei

ţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale
ţia de ambasador al SUA în România. Klemm ocup ţia de consilier al subsecretarului pentru

management la Departamentul de Stat ţia Român

ţional al PSD a decis s

nea

ţ

ă ă primească avizul Guvernului până la sfarsitul
acestei luni, potrivit calendarului anun

ătorii
ă în prezent func

ă a marcat în 25 martie 193 de ani de la atestarea documentară

ătitoare, depuse în prima etapă, au fost admise
ă organizeze congresul partidului pentru alegerea conducerii în luna noiembrie a acestui an

ă
ă ă a

doua etapă de înscriere în învă ământul primar. Rezultatele finale vor fi afi

şi ar urma s
şedintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 martie a.c., cererea de reexaminare

asupra Legii privind modificarea şi completarea Legii vân şi a protec

şoar
şate în 10 aprilie

�

� �Plenul Senatului a completat Regulamentul
acestui for legislativ în sensul c

MF
A

fost lansat sesiu de primire a cererilor de finan -

ă "senatorul care absentează motivat de la lucrările comisiei poate fi înlocuit de un alt senator din acela

ă proiectul de
Lege privind aprobarea Programului de protec ă a monedei na ă

ăsuri din PNDR 2014 - 2020: 4.1 ”Investi
ătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală (LEADER)

şi grup, cu drept de vot, pe baza
împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar"

şi 19.1 – Sprijin preg

P a lansat în dezbatere public
ţie a populaţiei împotriva riscului de depreciere semnificativ ţionale asociat expunerii la credite în valut

ţare pentru primele m ţii în exploataţii agricole ”, 6.1 - ”Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”

4

Banca Mondial

.

ă a
aprobat un împrumut de
200 milioane de Euro
pentru a sprijini liceenii şi

şi
riscurilor de abandon
studenţii români expu

� Hot ţilor Medicali Genenerali
ţilor Medicali din România nr. 12/2014

privind completarea Metodologiei de reatestare a
competenţei profesionale a asistenţilor medicali generali

ţilor medicali, aprobat
ţional al Ordinului Asistenţilor Medicali

Generali ţilor Medicali din România nr.
32/2009 (M.O. nr. 50 din 21.01.2015)

ţarea
programelor sportive de utilitate public

ţional cu caracter temporar care se acord

ţiile de acordare a major

ţi în
zilele de repaus s

ţelor Publice nr. 60/2015 pentru
actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare

ţia în care acesta nu beneficiaz

ţiile personalului autorit ţilor
ţiilor publice pe perioada deleg

ţii, în
interesul serviciului (M.O. nr. 68 din 27.01.2015)

H.G. nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în
domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 (M.O.
nr. 68 din 27.01.2015)

Guvernul României, Anexa - Strategia naţional

ţei produselor din sectorul agricol (M.O.
nr. 70 din 27.01.2015)

Ministerul Agriculturii

ţii nr. 63/2015 privind aproba-
rea Metodologiei de ocupare a posturilor de c ţii
medicali generali ţii medicali pensionaţi
în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formuleaz

ţii în sistemul public de s

ţii - Metodologia de ocupare a posturilor
de c ţii medicali generali ţii
medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care
formuleaz ţii în sistemul
public de s

ţia Naţional

ărârea Ordinului Asisten

ă prin Hotărârea
Consiliului na

ă (M.O.
nr. 54 din 22.01.2015)

Guvernul României - Normele de aplicare a Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă din
14.01.2015 (M.O. nr. 54 din 22.01.2015)

Ordinul Ministerului Tineretului

ă ale structurilor
sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat

ă
producătorilor agricoli din sectorul fructe

ării salariale pentru personalul

Ministerului Afacerilor Interne care desfă ă activită
ăptămânal, de sărbători legale

ările în vigoare, nu se
lucrează (M.O. nr. 59 din 23.01.2015)

Guvernul României - Normele metodologice privind
modalitatea de utilizare

ănătate al pacientului din 21.01.2015 (M.O. nr. 65 din
26.01.2015)

H.G. nr. 39/2015 pentru modificarea H.G. nr. 1.179/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul
cre ăsuri
de aplicare a acesteia (M.O. nr. 65 din 26.01.2015)

Ordinul Ministerului Finan

ă compensarea
cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în
situa ă de cazare în structuri de
primire turistică, prevăzute în anexa la H.G. nr. 1.860/2006
privind drepturile ă

ării ării în altă
localitate, precum ării, în cadrul localită

ă în
domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, din
14.01.2015 (M.O. nr. 68 din 27.01.2015)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pie

ării Rurale - Procedurile
specifice de implementare

ă aplicării schemei temporare de ajutor de stat, regle-
mentată de H.G. nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor
de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV
al anului 2014, din 26.01.2015 (M.O. nr. 71 din 28.01.2015)

Ordinul Ministerului Sănătă
ătre asisten

ă cerere
pentru desfă ă ănătate
(M.O. nr. 74 din 28.01.2015)

Ministerul Sănătă
ătre asisten

ă cerere pentru desfă ă
ănătate din 22.01.2015 (M.O. nr.74 din 28.01.2015)

Agen ă de Administrare Fiscală - Normele
privind procedurile simplificate de vămuire din 22.01.2015
(M.O. nr. 74 din 28.01.2015)

şti,
Moaşelor şi Asisten

şti,
moaşelor şi a asisten

şti, Moaşelor şi Asisten

şi completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 52 din 22.01.2015)

H.G. nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas

şi Sportului nr. 13/2015
privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finan

şi din
venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului (M.O. nr.
56 din 23.01.2015)

H.G. nr. 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar
excep

şi legume (M.O. nr.
58 din 23.01.2015)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4/2015 privind
condi

şoar
şi în celelalte

zile în care, în conformitate cu reglement

şi completare a dosarului electronic
de s

şterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor m

şi
detaşare, precum şi a sumei ce reprezint

şi obliga şi
institu şi detaş

şi în cazul deplas

şi Dezvolt

şi Dezvolt
şi control, precum şi formularistica

necesar

şti, moaşele şi asisten

şurarea activit

şti, moaşele şi asisten

şurarea activit

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 12/2015 pentru modificarea

O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene
prev ţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor (M.O. nr. 78 din 29.01.2015)

ăzute de Ordonan

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

Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat

ţate exclusiv de la bugetul de stat.
Alte articole prev

legea finanţării
partidelor şi a campaniilor electorale. Potrivit actului normativ
campaniile electorale vor fi finan

şi juridice pe baz şi
interzicerea distribuirii de bunuri cu semne electorale în campanii.

ăd posibilitatea ca partidele să poată împrumuta bani
de la persoane fizice ă de acte autentificate notarial

Pre

ţiile legislative adoptate în cuprinsul acestei legi sunt
de natur

ţial

şedintele României, Klaus Iohannis, a trimis spre reexaminare
Parlamentului legea de considerând c

şi s
şi, implicit, asupra economiei,

creând premisa legislativ

modificare a codului silvic, ă
unele dintre interven

ă să limiteze activitatea operatorilor economici ă aibă un
impact nedorit asupra mediului concuren

ă a unui tratament juridic discriminator.

| 6 Martie - 1 Aprilie 2015 |2 PRISMA

Guvernul a aprobat, printr-o Hot
şi unele m

şi al
Consiliului din 21 Noiembrie 2012 privind sistemele din
domeniul calit

şte termenii utiliza şi stabileşte
autorit

şi protec
şi alimentare (IGP, DOP şi STG, prev

şte autorit
şi utiliz

şi Dezvolt

şi alimentare. Organism de inspec şi
certificare va fi entitatea acreditat

ştere
multilateral şi recunoscut

şi Dezvolt

şi utiliz

şti ce
se comercializeaz

şi se certific
şi certificare a produselor agricole sau

alimentare. Costurile aferente verific şi certific
şi cele aferente

controlului respect

şi verificare a documenta

şi Dezvolt
şi utiliz

şi na
şi utilizarea logo-ului

na

şi Dezvolt

şi
alimentare (IGP - „Indica

ştere
a calit

şi ofer

şi promovare a acestor produse ale c
şi european.

IGP - "indica

şi din afara ariei
geografice definite,

anumite opera

şi umani, - materiile prime
folosite trebuie s

şi prepararea trebuie s

şte un
produs agricol sau alimentar tradi

şterea este de 30 de ani.

ărâre, cadrul institu
ăsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului

(UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European

ă

ă

ăzute în
Regulamentul UE nr. 1151/2012). De asemenea, Hotărârea
stabile ă ă a
etichetării ării logo-ului na

ării Rurale va fi
autoritatea responsabilă cu verificarea documenta

ă pentru ob

ă deAsocia

ă, semnatar al acordului de recunoa
ă a acreditării europene (EA-MLA) ă

de Ministerul Agriculturii ării Rurale. Autoritatea
Na ă pentru Protec

ă a etichetării ării
logo-ului comunitar sau na

ă pe
etichetele produselor agricole sau alimentare române

ă sub o denumire înregistrată în Registrul
Na

ă ă de către organis
me de inspec

ării ării realită

ării caietului de sarcini sunt suportate de
grupul de producători vizat de controlul respectiv.

Procedura de înregistrare

ă prin Ordin al ministrului
Agriculturii ării Rurale.

Verificarea pe pia ă a etichetării ării logoului
comunitar sau na ă de
protec ătre Autoritatea
Na ă pentru Protec

ă sau specialitate tradi ă garantată care au fost
înregistrate în Registrul sistemelor de calitate care au

dobândit sau care vor dobândi protec ă se aprobă
prin Ordin al ministrului Agriculturii ării Rurale, cu
avizulANPC.

ă a produselor agricole
ă Protejată”, DOP -

„Denumirea de Origine Protejată”, STG - „Specialitate Tradi
ă Garantată”) reprezintă o modalitate de recunoa
ă ă

senzorială influen ă de aria geografică ă
producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare

ăror caracteristici
specifice sunt protejate la nivel na

ă protejată": poate fi numele unei
regiuni, unui loc specific sau al unei ări, utilizat pentru
descrierea unui produs agricol sau alimentar. Produsul
trebuie să fie

originar din aceasta regiune, loc specific sau ă,
să posede o calitate specifică, reputa

ă provină

ă. DOP -
"denumirea de origine protejată": poate fi numele unei
regiuni, al unui loc specific sau al unei ări utilizat pentru
descrierea unui produs agricol sau alimentar. Produsul
trebuie să fie: - originar din această regiune, loc specific sau

ă, - calitatea sau caracteristicile sunt datorate mediului
geografic cu factorii săi naturali

ă provină numai din aria geografică definită,
- producerea, procesarea ă aibă loc
numai în aria geografica definită.

"Specialitate Tradi ă Garantată" - STG, define
ărui specificitate a

fost recunoscută de Comunitate prin înregistrarea lui într-un
registru, în conformitate cu Regulamentul PE nr. 1151 / 2012.
Pentru a fi înregistrată, denumirea trebuie să fie specifică în
sine sau să exprime specificitatea produsului agricol sau ali
mentar. Specialitatea tradi ă garantată nu face referire
la o origine, dar pentru a ob ă
aibă o compozi ă (re ă), sau un mod de pro
duc

ă confere caracterul tradi
ă de existen ă a unui produs

pe pia ă pentru a dobândi recunoa

ţional

ţii produselor agro-alimentare.
Actul normativ define ţi

ţile responsabile cu verificarea documentaţiei pentru
obţinerea ţia sistemelor de calitate a produselor
agricole

ţile responsabile cu verificarea pe piaţ
ţional sau comunitar.

Astfel, Ministerul Agriculturii
ţiei

necesar ţinerea sistemelor de calitate a
produselor agricole ţie

ţia deAcreditare
din România sau de alt organism de acreditare echivalent din
Uniunea European

ţional ţia Consumatorilor va fi organismul
responsabil cu verificarea pe piaţ

ţional.
Logo naţional este simbolul naţional care figureaz

ţional al Sistemelor de Calitate.
Potrivit actului normativ, corectitudinea datelor cuprinse

în caietul de sarcini se verific
ţie

ţii
datelor cuprinse în caietul de sarcini, precum

ţiei
pentru dobândirea unui sistem de calitate a unui produs
agricol sau alimentar se aprob

ţ
ţional al produselor ce beneficiaz

ţia sistemelor de calitate se face de c
ţional ţia Consumatorilor (ANPC), potrivit

normelor comunitare ţionale în vigoare.
Regulile specifice privind modelul

ţional pentru produsele cu denumire de origine, indicaţie
geografic ţional

ţie naţional

Sistemele de calitate protejat
ţia Geografic

ţional
ţii produselor agro-alimentare care au o caracteristic

ţat

ţional
ţia geografic

ţ

ţar
ţie sau alte

caracteristici atribuite originii geografice,
materiile prime folosite pot s

ţii ale procesului de producţie cum ar fi
ambalarea, congelarea, depozitarea, etc. pot avea loc în
afara ariei geografice definite.

Produs cu denumire de origine protejat

ţ

ţar

ţional
ţional a c

ţional
ţine protecţie, produsul trebuie s

ţie tradiţional ţet
ţie tradiţional. Materiile prime sau modul de producţie tre

buie s ţional al produsului în raport
cu alte produse. Perioada minim ţ

ţ

-

-

-

-
-

Informaţii generale

:
�

�

�

�

Reguli privind implementarea sistemelor din
domeniul calit@]ii produselor agricole }i alimentare

Registrul agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat Hotărârea privind registrul
agricol pentru perioada 2015-2019, act normativ
care stabile

Sursă de date pentru aplicarea pe plan local a
unor politici în domeniile agrar, al protec

ă de date pentru a răspunde solicitărilor
cetă

ăsărilor în vederea vânzării, documente care să
ateste calitatea de producător agricol în vederea
vânzării produselor pe pia ă sau cele necesare
pentru ob

ă administrativă de date pentru sistemul
informa

ătirea ămintelor.

Sub-măsura 4.1 - Investi
ăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea

tinerilor fermieri
Sub-măsura 19.1 - Sprijin pregătitor pentru

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală

Cele două proiecte de acte normative urmează
să fie transmise Parlamentului spre dezbatere

ă sesizată în
acest sens.

Principalele decizii de politică fiscală vizează
reducerea TVA, scăderea contribu

ă a microîntreprinderilor,
eliminarea impozitului pe dividende, scăderea cotei
unice, scăderea accizelor, eliminarea taxei pe
construc

şte formularele registrului agricol,
con şi perioada de valabilitate.

şcolar etc;
Baz

şi p

şi organizarea recens

şi
aprobare, Senatul fiind prima Camer

şi taxe locale.

ţinutul acestora

ţiei sociale,
fiscal, edilitar-urbanistic, sanitar,

ţenilor cum ar fi eliberarea documentelor
doveditoare privind proprietatea asupra animalelor

ţ
ţinerea unor drepturi materiale;

Surs
ţional statistic, de exemplu, pentru

preg

ţii în exploataţii agricole
Sub-m

ţiilor sociale de
stat, impozitarea stimulativ

ţii speciale, stabilirea unui cadru pentru
impozite

Registrul agricol constituie o surs
şi o baz

ă de informa
ă de date importantă, respectiv

a publicat variantele finale ale Ghidului
solicitantului pentru următoarele sub-măsuri din
cadrul Programului Na ă
2014-2020, astfel

ţii

ţional de Dezvoltare Rural

MADR

Guvernul a adoptat Codul Fiscal
ă fiscală.

şi Codul de
precedur

:

:

�

�

�

�

�

�
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Rata anual
Statele Unite au anun
inistrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vizitat Cuba, prima oprire din turneul oficialului rus în America Latin

Egiptul, Etiopia
Reprezentantul ONU pentru Yemen a avertizat Consiliul de Securitate c

A murit Lee Kuan Yew, primul
Mar În acest

an, Earth Hour va avea loc sâmb CIO a recunoscut Kosovo ca stat independent La
un an de la începutul epidemiei Ebola, un raport publicat de Medecins Sans Frontieres (MSF) critic

ă a infla ă de la publicarea acestor date, în 1988, a anun ă
ă prim-ministrul japonez Shinzo Abe va vizita Casa Albă la sfâr ătoare pentru discu

ă. Următoarele destina

ă în ă se poate dezvolta un conflict similar cu cel din Irak,
Siria sau Libia ăzut ca puterea din spatele cre

ă ă, pâine
ătă, 28 martie, între 20:30 ă-l reprezinte la Rio 2016

ă răspunsul lent al comunită

ţiei din Marea Britanie a încetinit la zero în februarie, pentru prima dat ţat Oficiul Naţional de Statistic
ţat oficial c ţii cu pre

M ţii sunt Columbia, Nicaragua
ţial privind partajarea apei din Nil, care trece prin toate trei,

ţar
ţiunii de la un sat de

pescuit într-una din puterile economice ale lumii

ţii internaţionale

şitul lunii urm şedintele Barack Obama
şi

Guatemala şi Sudanul au semnat un acord ini şi construirea celui mai mare baraj
hidroelectric din Africa, în Etiopia

şi cel mai longeviv prim-ministru din Singapore. Lee este v şterii na
şul pentru Demnitate din acest an, desf şurat la Madrid, a avut ca slogan "Munc şi un acoperiş"

şi 21:30 şi a permis sportivilor s

În cursul primei reuniuni în trei ani, miniştrii de
externe din şi au
convenit s

şi
teritoriale plus reluarea discu

Coreea de Sud, China Japonia
ă lucreze împreună pentru a îmbunătăţi

relaţiile tensionate de problemele istorice
ţiilor trilaterale la

nivel înalt între liderii lor.

Benjamin Netanyahu a fost însărcinat în mod oficial de
către Pre

ă alegerile anticipate desfă
ă de sprijinul a cel pu

ău
de dreapta Likud, din două partide na ăminul
Evreiesc ă forma

ă a Torah)

,
Yukiya Amano, directorul general al AIEA, a declarat într-un
interviu că Iranul a oferit un răspuns doar la una din o duzină de
întrebări cu privire "dimensiuni militare posibile" ale activită

ă Iranul a furnizat doar
informa ă aspecte în timp
ce restul nu au fost abordate deloc. "Recent, progresele au
devenit foarte limitate", a spus el.

ă să încetinească
retragerea SUA din Afghanistan. Conform noului plan,
majoritatea celor 10.000 de solda ă vor
rămâne până în 2015, în loc de reducerea acestei for

ăstra deschise ă
aeroporturi cheie, la Kandahar, în sudul Afganistanului

ă în 2015, o inversare a
planurilor anterioare.

Ted Cruz, este primul
nume important care a anun ă va candida la pre

ă campanie. Al

ătate înaintea alegerilor din
2016, se a ă ca mai mul ă intre
în curând oficial în cursă. Fostul secretar de stat Hillary Clinton,
care se bucură de un avantaj larg în rândul poten

ă de utilizarea unui
cont de e-mail personal în timp ce conducea Departamentul de
Stat, este de a ă-

vor avea loc la Doha, intermediate de ONU, după ce guvernul
yemenit recunoscut la nivel interna ăcut apel la Consiliul
de Cooperare al Golfului pentru asisten ă militară.

Decizia vine la o zi după ce reprezentantul ONU pentru
Yemen a avertizat Consiliul de Securitate că în ă se poate
dezvolta un conflict similar cu cel din Irak, Siria sau Libia.

şedintele Israelului, Reuven Rivlin, pentru formarea
noului guvern, dup şurate recent.

Netanyahu beneficiaz

şi Israel Beiteinou), din dou
şi Lista Unit şi din partidul de centru dreapta

Koulanou.

inten

şitul acestui an. SUA va p şi dou
şi

Jalalabad în estul Afganistanului pân

şedin
şi va începe campania imediat, renun

şi-au exprimat neoficial
inten

şi Senatorul de Kentucky, Rand Paul.
Cu un pic mai mult de un an şi jum

şteapt

şteptat s şi anun

ţin 67 de
parlamentari dintr-un total de 120, care provin din partidului s

ţionaliste (C
ţiuni ultra-ortodoxe

(Shass

ţilor
nucleare din trecut. Amano a spus c

ţii "foarte limitate" cu privire la alte dou

ţioneaz

ţi americani din ţar
ţe la 5.500

la sfâr

ţat c ţie în
2016. El î ţând la comitetele
de explorare, pe care mulţi le constituie ca un precursor pentru o
eventual ţi candidaţi care

ţia de a intra în cursa pentru nominalizare din partea
Partidului Republican sunt fostul Guvernator de Florida, Jeb
Bush, Guvernatorul de Wisconsin, Scott Walker, Senatorul de
Florida, Marco Rubio

ţi candidaţi la prezidenţiale s

ţialilor candidaţi
democraţi, în ciuda recentei probleme legat

ţe candidatura luna viitoare.

ţional a f
ţ

ţar

Pe fondul apropierii termenului limit

şedintele Obama

ă pentru finalizarea
printr-un acord a viitorului programului nuclear al Iranului

Pre

Senatorului republican de Texas,

Discu ării crizei politice din Yemenţii în vederea soluţion

Planete

Planete pitice

Aproximativ 10% din cele aproape 2.000 de specii
de albine sălbatice din Europa sunt amenin

ă 5% vor fi în această situa
ă nu se iau măsurile adecvate

pentru combaterea fenomenului, potrivit unui raport
publicat de Comisia Europeană.

ţate de
dispariţie, iar înc ţie în
viitorul apropiat dac

Cea mai mare întrunire tribală din , Adunarea
triburilor libiene, desfă ă recent în ora

ă ă, în opinia lor, doar prin dialogul mediat de
triburile libiene, în interiorul Libiei. ă are
două guverne

Libia
şurat şul Tobruk, a

respins cu fermitate negocierile sponsorizate de ONU, criza
putând fi dep şit

şi numeroase mili
Ţara nord-african

ţii rivale.

Un test efectuat cu succes la sol al unui sistem
conceput pentru a trimite sub form

ţat în Japonia de c

ţe lungi prin folosirea unei noi
tehnologii, în prezent în curs de dezvoltare, care ar urma
s

ţiale solare, v ţi oameni de
ţ

ţie efectuat ţi de putere au fost
trimi ţ

ţ

ţa de transmisie

ţa tehnologic
ţiei fasciculului de microunde,

astfel încât s ţa ţint

ţa sistemului de control care va reglementa fasciculul
de microunde pentru c

ţi receptoare,
transmisia de putere cu valoare ridicat

ţia de la sol la un mare risc.
Experimentul a fost realizat

ţie non-profit cvasi-
guvernamental

ă de fascicul
electromagnetic pe Pământ energia solară colectată pe
orbită a fost anun ătre Mitsubishi Heavy
Industries, într-un comunicat din 12 martie.

Experimentul a verificat viabilitatea transmisie de
putere fără fir pe distan

ă reprezinte "inima tehnologică" a sistemelor de
alimentare spa ăzute de mul

ă ca sursele de energie ale viitorului.
În demonstra ă, 10 kilowa

ătoare prin microunde. Finali
zarea transferului a fost confirmată la o unitate receptoare
situată la 500 de metri distan ă prin iluminarea unui panou
cu LED-uri, folosind o parte din putere transmisă.
Distan ă o
piatră de hotar privind lungimea

ără fir. Testarea a confirmat, de asemenea,
performan ă avansată a sistemului de control
utilizat pentru reglarea direc

ă nu devieze de la suprafa ă vizată.
Compania nu a confirmat ce procent din puterea trimisă

a ajuns de fapt la receptor, ceea ce este o chestiune cheie

când scopul final este de a retransmite putere de la mii de
kilometri deasupra orbitei Pământului. În teste anterioare,
bazate pe acela ă doar o mică
parte a puterii de la o insulă din Hawaii la alta.

Poate cel mai important rezultat îl reprezintă perfor
man

ă, în cazul în care conexiunea între o
centrală electrică care orbitează ă

ă dar insuficient
controlată, ar supune popula

ă împreună cu Japan
Space Systems, o organiza

ă care conduce în Japonia proiectul de
transmisie fără fir a energie solare.

Tehnologia de transmisie a puterii wireless are scopul
de a elimina conexiunile convenţionale necesare pentru
energia electrică prin cablu. Odată eliminată această
legătură fixă, pe distanţe lungi nu numai că se va facilita
transmiterea de putere în locuri unde instalarea de cabluri
electrice a fost dificilă sau periculoasă; este, de asemenea,
de aşteptat să contribuie la transmiterea puterii de la
turbine eoliene offshore şi diverse alte aplicaţii în viitor.
Una uşor de conceput este alimentarea fără fir pentru
vehiculele electrice.

Pentru fermele solare aflate pe orbită, peste câteva
zeci de ani, această tehnologie va permite transmiterea
fără fir de putere pe distanţe fără precedent.

Staţiile de generare solare vor fi dezvoltate ca un
sistem care va produce energie pe un satelit geostaţionar
la aproximativ 36 000 km deasupra Pământului, folosind
panouri cu celule solare; puterea generată vor fi
direcţionată la sol prin microunde, adică fără cabluri, şi
puterea primită va fi transformată în energie electrică.

ştiin

şi de la o unitate emi

şi sarcina de putere reprezint
şi volumul de putere

deplasat f

şi principiu, a fost transmis

şi unit

-

a

-
.

Un pas mai aproape de transmiterea energiei solare din spaţiu

Politica europeană de vecinătate
7.

11.

Revizuirea în curs a politicii europene de vecinătate ar trebui
să asigure continuarea implicării profunde a UE alături de partene
rii atât din est, cât

ă cu privire la vecinătatea sudică, în luna octombrie.
În acest context, Consiliul European a salutat reuniunea minis
terială care va avea loc la Barcelona la 13 aprilie

ă unică de a asculta opiniile partenerilor no

ă fa ă de Parteneriatul estic. Aceasta
va consolida, în mod diferen

ăi. Ar trebui să se consacre eforturi speciale pentru a
se înregistra progrese în cooperarea privind construc ă,
mobilitatea ă ă

ările. Consiliul European a ă cu interes ratificarea
cât mai rapid cu putin ă de către toate statele membre a acordurilor
de asociere/zonelor de liber schimb aprofundate ătoare
(AA/DCFTA) cu Georgia, Republica Moldova

ăcut apel la toate păr ă pună în
aplicare rapid ă î

ă
ătită să sprijine procesul, în

special în ceea ce prive

ă durata măsurilor
restrictive împotriva Federa

ărite la 8 septembrie 2014, ar trebui să fie clar legată de punerea
în aplicare în întregime a acordurilor de la Minsk,

ă aceasta este prevăzută doar până la 31 decembrie 2015.
Deciziile necesare vor fi luate în lunile următoare. Consiliul
European este pregătit să ia măsuri suplimentare dacă este cazul.

Consiliul European nu recunoa ă în
continuare anexarea ilegală a Crimeei ătre
Federa ă

ă sprijine procesul de reformă din Ucraina,
împreună cu al

ă de FMI. Consiliul European a solicitat ca cel de al treilea
pachet de asisten ă macrofinanciară pentru Ucraina să fie adoptat
în regim de urgen ă. Acesta a recunoscut eforturile de reformă
depuse până în prezent de Guvernul Ucrainei ă-

ării
campaniilor de dezinformare în curs ale Rusiei

ă
pregătească până în iunie un plan de ac

ă. Crearea unei echipe de comunicare este un prim pas în
acest sens.

-
şi din sud. Consiliul European va purta o dezba

tere mai ampl

şi care va oferi o
şans ştri de la sud.

UE este deplin angajat
şase

parteneri ai s

şi contactele interpersonale, oportunit şi
interconect şteapt

şi cuprinz
şi Ucraina.

Consiliul European a f
şi integral acordurile de la Minsk şi s şi respecte

angajamentele asumate şi a subliniat responsabilitatea autorit

şte abilitatea şi capacitatea OSCE de a
monitoriza şi de a verifica punerea în aplicare a acordurilor de la
Minsk, şi îşi va continua eforturile în cadrul proceselor trilaterale cu
privire la energie şi punerea în aplicare a DCFTAUE-Ucraina.

Consiliul European a convenit c
şi

înt

şte şi condamn
şi a Sevastopolului de c

şi îşi va men
ştere.

UE va continua s
şi în conformitate cu condi

şi l-a invitat s şi
intensifice şi mai mult activitatea.

Consiliul European a subliniat necesitatea contracar
şi a invitat Înaltul

Reprezentant, în cooperare cu statele membre şi institu

-

-

-

Reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Riga
8.

Rusia/Ucraina
9.

10.

12.

13.

ţ
ţiat, relaţiile cu fiecare dintre cei

ţia statal
ţile de piaţ

ţ

ţile s

ţilor ruse în acest sens. UE este preg

ţiei Ruse, adoptate la 31 iulie 2014

ţinând seama de
faptul c

ţia Rus ţine angajamentul de a pune în
aplicare pe deplin politica sa de nerecunoa

ţi donatori ţionalitatea
impus

ţ
ţ

ţiile UE, s
ţiune privind comunicarea

strategic

Consiliul European 19.03.2015,
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Concluziile Consiliului European
privind rela]iile externe

Înaltul Reprezentant / Vicepre -şedinte
le Federica Mogherini

şedinte Nicolas
Sarkozy,

Prim-ministrul elen, Alexis Tsipras

s-a aflat la Havana
în 23 şi 24 martie. Aceasta este prima vizit

şi vine într-un moment
crucial pentru negocierile dintre UE şi Cuba.
În timpul vizitei sale Mogherini a avut mai
multe întâlniri institu

şi al

şi cu
reprezentan

UMP, a câştigat cele mai multe
voturi în primul tur al alegerilor locale din
Fran

şi
Partidul Socialist al preşedintelui Francois
Hollande, 21%.

S-a votat în 98 din 101 "departamente"
pentru a alege 4.108 reprezentan

şi care au
responsabilitatea pentru transporturi locale
şi unele cheltuieli din s şi educa

şi Frontul
Na

ştere de 1,1%
estimat

şi Dezvoltare
(OECD).

, a
început s

şi care vrea s

ă
a unui Înalt Reprezentant al Uniuni
Europene în Cuba

ău, ministrul de externe Bruno
Rodriguez, precum

ă

ănătate
ă un al doilea tur (29

martie) disputat între UMP

ă de o cre
ă în noiembrie, în timp ce PIB-ul

Japoniei ar urma să crească cu 1%, de la
0,8% previzionat anterior, se arată în
raportul economic publicat de Organiza

ă

ăptămâna la Berlinul, unde s-a
întâlnit cu Angela Merkel, cancelarul
german. "Întâlnirea noastră de astăzi ar
putea fi primul pas al noilor rela

ă ări", a declarat Tsipras la conferin
ă comună, adăugând că Merkel "este o

persoană care ascultă ă
promoveze schimbul de idei".

ţionale, inclusiv cu
omologul s

ţi membrii ai
guvernului cubanez. Înaltul Reprezentant s-
a întâlnit, de asemenea, cu arhiepiscopul de
Havana, Cardinalul Ortega, precum

ţi ai societ ţii civile.

ţa. UMP a fost votat de 30% dintre
participanţi, Frontul Naţional - 26%

ţi în
consilii, cu mandat de 6 ani,

ţie.
Rezultatele înseamn

ţional (FN) în mai multe circumscripţii.

va înregistra anul acesta un
avans de 1,4%, faţ

ţia
pentru Cooperare Economic

ţii dintre cele
dou ţ ţa de
pres

Partid fostului pre

Zona euro



Vând în Re ţa viţel de 11 luni,
1800 lei neg. Tel. 0737-693833,
0355-427957. (RR)

şi

Vând la Anina monument pentru
cimitir din granit negru

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

ă de tineret
compusă 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, 140 lei; chiuvetă dublă
din inox pentru bucătărie, folosită,
50 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 la Sacu iapă sură de 10
ani, mânz 1 an ăsar ro

ă dormitor,
2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u

ă, oglindă, cuier de perete,
450 lei; 2 saltele pentru o persoană,
50 lei/buc; combină muzicală, 350
lei; congelator Arctic cu 5 sertare,
500 lei neg; canapea

ă sufrage
rie culoare neagră, 800 lei; saltele în
perfectă stare, diferite mărimi, 100
lei/buc. Tel. 0752-030888. (RR)

Vând la Câlnic gunoi de grajd
(bălegar), nu asigurăm transport.
Tel. 0755-078696. (RR)

Vând la Zorlen

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

ă pe dreapta,
200 lei. Tel. 0355-418089. (RR)

Vând în Re ă de tineret
foarte frumoasă, făcută pe
comandă, înaltă până la tavan,
1300 lei. Tel. 0747-022626. (RR)

Vând la Cara
ă de 2.5 ani, semimurani, 5000

lei. Tel. 0740-578837. (RR)
Vând la Moravi

ă pliantă, 100 lei. Tel. 0728-
573316. (RR)

şi gard de
împrejmuit la cimitir, din fier forjat, 12
m liniari, 600 €; maşin

şi; costum popular
pentru femei, m

şi un arm şu la
3 ani. Tel. 0724-057136. (RR)

Vând în Reşi
şi,

noptier

şi fotoliu, 450
lei; televizor color diagonala 65 cm,
250 lei. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Reşi

ş maşin

şi ş

şi

şova 2 mânji în
vârst

şie
din catifea, 500 lei neg; televizor
color din Austria, 400 lei neg; covor
3x2, 150 lei; covor 1.60x1.15, 50 lei;
uş

ţionare, 250
lei; piese din mobil

ţi, m

ţa mobil

ţa mobil -

ţu Mare 15 familii
de albine. Tel. 0728-420441. (RR)

Vând în Caransebe

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

Vând în Re ţa o u

ţa mobil

ţa 30 familii de
albine. Tel. 0741-218619. (RR)

Vând la Mehadica o pereche de
cai, 8.000 lei. Tel. 0761-856285. (rr)

Vând canapea de culoare ro

Vând în Re

ă, 50 lei; o chiuvetă
cu picior, 30 lei; pereche nouă de
pantofi femei mărimea 39, cu tocuri,
30 lei; televizor alb negru Diamant
2318 cu diagonala 61 cm, în bună
stare de func

ă, diagonala 51 cm,
necesită mici repara

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

pentru televizoare color, 30 lei;
televizor mic pentru ma ă defect,
se poate repara, 20 lei; piese pentru
televizoare color; chitară pentru
copii, cu baterii, 30 lei; 2 căr

ă; Kosmodisk, 30 lei; benzi de
magnetofon; că

ă
nem ă ă
de 2GB DDR2, 60 lei. Tel. 0764-
594008. (RR)

Vând la Boc
ă; baloturi de paie; sorg pentru

păsări
ăcinătură pentru

animale, 1 leu/kg; ovăz pentru
semănat, 15 lei măsura; grăsuni 30-
35 kg, 700 lei perechea neg; scroafă

ă
gestantă marele alb cu landras de
2.5 luni la 110-120 kg, 1300 lei; porci
de la 90 la 130 kg, 9 lei/kg; vier
marele alb cu landras 220-240 kg, 7
lei/kg neg sau la schimb pe grăsuni.
Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr la Buzia

ă
ă,

1500 lei. Tel. 0255-552236. (RR)

şi

şi

şi mouse; fier de
c

şin

şti audio; pre

şi

şte, 150 lei; bormaşin
şi ciocan, 150 lei; o bar

şa baloturi de lucer
n

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

şi purcel, 1200 lei neg; scroaf

ş oi. Tel. 0755-
522865. (RR)

Vând la Bocşa un acordeon
Weltmeister pentru înv

şi, în stare foarte bun

ţa pat pentru
bolnavi cu handicap, cu elevator
care poate fi acţionat în diferite
poziţii. Tel. 0355-809807, 0751-
500260. (RR)

Vând în Re ţa televizor color
marca Telefunken cu diagonala 61
cm, în stare bun

ţionare, 30 lei; en-gros
casete audio; televizor color JVC cu
telecomand

ţii, 50 lei; aparat
foto; 2 globuri pentru bec; aparat
nou de m

ţi de
mod

ţuri
neg. Tel. 0737-575779. (RR)

Vând în Re ţa calculator nou
Delux Dual-Core, procesor 2.6,
HDD 160, 2GB DDR2, 250 lei;
laptop Asus cu probleme, nu mai
porne

ţeasc

-

ţat copiii, cu
32 de ba

Vând transpalet cu cântar
electronic (liză cântar), ridică 2 tone,
pre

ă transpalet, 2 bucă
ţ 1000 €. Tel. 0723-148587.
Vând liz ţi,

preţ 100 €/buc. Tel. 0723-148587.
Vând cântare electronice 15 kg,

preţ 300 lei/buc.
ţ 400 €. Tel. 0723-

148587.
Vând rafturi de lemn noi, pentru

magazin. Tel. 0723-148587.

şi cântar electronic
de 500 kg, pre
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4,50
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Vând în Re ţa arm

ţa vioar

ţ

- .

- .

ţ cu saltea

ţ

ţa canapea exten-
sibil

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

ţar de catifea bej. Tel.
0733-594473.

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

Vând smochini de munte (Ficus
carica) produ ţi local.
Rezist

ţie din ţar
ţii de

maxim ţ

ţ 29 lei/buc (+ 16 lei taxe
po

ţime. Preţ 42 lei/buc. (+ 17 lei
taxe po

ţi
primi

ţ 15 lei/bucat

ţime. Preţ 30 lei/buc. Tel. 0742-
573160.

Vând m

ţ 55 lei. Tel.
0742-573160.

Vând curmal chinezesc soiul
Lang 80-90 cm. Preţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe po

Doresc s

şi

şi
ş,

verificat

ş o vac

şi,
folosite p şi lenjerie,
sterilizator biberoane, landou,
c

şi

şi şi aclimatiza

ştei Române, în condi

ştale). Tel. 0742-573160.
Vând kiwi Jenny „Actinidia

deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
în

ştale). Tel 0742-573160.
Vindem arbori de cafea (Coffea

Arabica) la 20-25 cm. Fac rod la
vârsta de 5 ani. Odat

şi un ghid pentru îngrijirea ei.
Pre

ştale). Tel . 0742-573160,
comandaplante@gmail.com

Vând pomi de Rodiu fructifer
(punica granatum), 30-35 cm
în

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

ştale). Tel 0742-573160.
Peste cinci sute de modele

monumente funerare din marmur
Şemineuri din

marmur

Şpalturi, travertin, stâlpişori
şi baluştri din marmur

ş
şi afectuos, pân

ăsar negru
cu stea în frunte de 2.5 ani, 2500 lei;
oi cu miei, 450 lei/buc. Tel. 0727-
663924, 0721-668888. (RR)

Vând în Re ă trei sfert
fabricată la Reghin, nouă, cu arcu

ă, 100 €. Tel. 0729-824413.
Vând la Sacu iapă de căru ă,

2000 lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Cornereva 43 de capre

cu 22 de iezi, totul 2000 €. Tel. 0742-
422073. (RR)

Vând la Vârciorova o masă de 6
sau 12 persoane pentru salon sau
living, cu 6 scaune, 300 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând la Verme ă. Tel.
0255-526423. (RR)

Vând vitrină frigorifică pentru
mezeluri. Tel. 0731 999511

Vând filtru de cafea Philips este
nou. Tel. 0731 999511

Vând produse pentru bebelu
ătu

ădi ă. Tel. 0731-999511.
Vând congelator 6 sertare, stare

bună. Tel. 0726-237843.
Vând 2 locuri de veci în cimitirul

de la Universalul Vechi. Tel. 0733-
594473.

Vând în Re
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.

Vând col

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Se trimit în orice
loca ă prin intermediul
Po

ă siguran ă. Plata se face în
sistem ramburs la ridicarea cole-
tului. Pre

ăl

ă cu planta ve

ă (+ 16 lei taxe
po

ăl

ăslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1 L. Fac flori

ă,
piatră sau granit.

ă cu sculptură sau model
simplu, executate la comandă sau
după modelul dorit de dumnea-
voastră.

ă. Tel. 0762-
523399.

ă adopt un pisoi jucău
ă în 4 luni. Tel. 0770-

886273.

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

1 m t 56,5859

1 m t 55,207

1 m t 154,4451

19 m t 154,9403

20 m t 155,4842

23 m t 154,8027

24 m t 154,4451

25 m t 154,3075

6 ar ie 2015 1

7 ar ie 2015 1 1

8 ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 201523 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 19 20 23 24 2512 13 16 17 1823 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 19 20 23 24 2512 13 16 17 18

23 - 25 MartieFebruarie 201523 - 25 MartieFebruarie 2015

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj, zona Universalul

Vechi, str.
ţ 100 lei/lun

-

ţ negociabil. Merit

.

-

ţ
negociabil. Merit

Ştefan cel Mare nr. 24,
pre

şi optic, înmatriculat, anve
lope de iarn şi de var

ă. Tel. 0745-027024.
VândAudiA2 impecabil, înmatri

culată, gri metal, consumabile
schimbate. Pre ă
văzut. Tel. 0768-556364, 0745-
157348

Vând Vw Polo 1,2 stare perfectă
tehnic

ă ă, suspensie
nouă, consumabile schimbate. Pre

ă văzut. Tel. 0768-
556364, 0745-157348.

Vând motostivuitor electric
marca Stihl, sarcină utilă 1,2 tone, în
stare perfectă de func

Vând în Re

ăuri, pentru Ford
Focus, echilibrate, 200 lei neg; 2
cauciucuri 195x65x14 umflate pe
jante, 200 lei neg. Tel. 0722-828285.

ă, acte
la zi, înmatriculat în România, 1800
€ neg sau schimb pe animale. Tel.
0748-622294. (RR)

ţionare. Preţ
1500 €. Tel. 0723-148587.

ţa 2 cauciucuri
165x70x14 M+S, 150 lei neg; 2
cauciucuri 185x65x14 M+S, cu tot
cu jante, în 4 g

şi

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel TDCi, motor
1.8, consum mic, culoare alb

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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SC COMAT CARA SEVERIN SA
RE I A

STR MONIOM NR 113
TELEFON/FAX 0255231317

Ş-
Ş

Adunarea General ş-
Severin SA cu sediul în Reşi ş-Severin,
înregistrat ş-Severin sub nr. J11/17/1991, având CIF
RO1060620, pentru data de 22.04.2015 ora 11:00, respectiv data de
23.04.2015 ora 10:00 (pentru cazul în care nu se întruneşte cvorumul
necesar), la sediul societ

şi dezbaterea raportului de activitate al Consiliului de
Administra şurat

şi a duratei mandatului.
Aprobarea cenzorilor şi a remunera

şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul
2015.

Aprobarea listei de investi
şi

casarea mijloacelor fixe, în condi

ş-
Severin şi publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Aprobarea datei de 07.05.2015 ca data de înregistrare.
Ac

şi de a prezenta proiectele de hot
şi pot exercita

aceste drepturi numai în scris, trimise prin serviciile de curierat/ mijloace
electronice.

Fiecare ac

şi procurate de la sediul societ

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

şi prin alte persoane decât
ac

ŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRA

Ţ
. .

ţionarilor ai SC COMAT Cara
ţa str. MONIOM nr. 113, Cara

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

ţie privind activitatea desf
ţiilor financiare la

31.12.2014 în baza materialelor prezentate de Consiliul de
Administraţie.

Pronunţare asupra gestiunii administratorilor pentru exerciţiul
financiar 2014.

Alegerea administratorilor societ ţii.
Stabilirea remuneraţiei administratorilor

ţiei cenzorilor.
Analiza

ţii pentru anul 2015.
Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru vânzarea

ţiile legii.
Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor

necesare în vederea înregistr

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

ţionarii î

ţionar are dreptul s ţii întreb

ţia de,
buletinele de vot prin corespondenţ

ţii, începând cu
data convoc

ţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea general
ţ

ţionarilor se poate face
ţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza de procuri speciale care

se vor depune în original la sediul societ ţii pân
ţii pentru

posturile de administratori este 10.04.2015.

PRE
ŢIE

ING. ZAMFIRESCU MIHAI

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC COMAT
Caraş-Severin SA, inginer ZAMFIRESCU MIHAI

CONVOAC

6.

8.

11.

Ă

1.

2.

ă Ordinară a Ac

ă la ORC Cara

ă
ă 06.04.2015, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea
ă ă în anul 2014.

Discutarea, aprobarea sau modificarea situa

ă

ării hotărârilor AGOA la ORC Cara

ă cel pu

ărâre pentru punctele
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.Ac

ă adreseze societă ări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data de 20.04.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,
inclusiv lista cuprinzând persoanele propuse pentru func

ă, procuri speciale proiectele de
hotărâri pot fi consultate ă

ării.
Ac ă, î

ă.
Reprezentarea ac

ă ă la data de 19.04.2015.
Data limită când se pot face propunerile privind candida

3.

4.
5.

7.

9.

10.
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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:
BOC

CARANSEBE

MOLDOVANOU

85

ŞI

ŞA:

B :

Ş:

ŢA:

ŢA:

Ţ

ţii civile,
industriale

ţii civile, industriale

ţiilor: 4; muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide

ţioner
scule

ţ cu ridicata

ţiei: 1;

ţioner de hotel: 3;

ţinerea de drumuri,
ţii civile, industriale

ţioner cablaje auto: 1;

ţioner de hotel: 3;

agent de securitate: 1; barman: 1; casier: 1;
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie
general

dactilograf
casier încasator: 1; l

ajutor osp

înc

confec
camerist

ă: 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; specialist marketing: 2;
sudor: 2; tâmplar universal: 1; tehnician programare, lansare,
urmărirea produc

ă: 1;
ăcătu

ărfuri: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
sudor: 1; sudor manual cu flacără de gaze: 1; tăietor păsări: 1;

ătar: 5; asistent medical
fizioterapie: 1; barman: 3; bucătar: 5; cameristă hotel: 3; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 2; muncitor necalificat în silvicultură:
1; recep

ărcător-descărcător: 1; muncitor necalificat
la între

ă hotel: 2; legător manual (în poligrafie

ă de mare tonaj: 2;

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

şi agricole: 1;
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 1; medic specialist:
1; muncitor necalificat în industria confec

şi semisolide: 2; operator
la maşini-unelte semiautomate şi automate: 1; osp

şi scule: 1; recondi
şi utilaje petroliere: 1; reglor benzi montaj: 1; sef atelier: 1; sef

serviciu comer şi cu amânuntul: 1; şofer
autocamion/maşin

ş mecanic: 1; manipulant
m

şosele, poduri, baraje: 1; subinginer
construc şi agricole: 1;

şi
ateliere speciale): 2; recep şofer
autocamion/maşin

ĂILE HERCULANE

Ă:
ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.03.2015

Vând în Re

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

ătă

ă, centrală termică, aer
condi

ările de
rigoare, poate func

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

ă, curent, linie
telefonică, 3.5 €/mp neg. Tel. 0756-
282768, 0355-806444. (RR)

şi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

şi

şi
şire la bule

vard, 36 mp, toate autentific

şi curent, cu front
stradal, la prima sta

ş, 4900 mp,
aproape de sta

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

ţ

ţirile
realizate în 2014, situat la etajul 2,
25.000 € sau schimb cu apartament
2 camere în Micro 4. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

Vând în Re 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 ie -

ţiona din primul
moment, dotat cu toat

ţi de ap
ţie de autobuz

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

ţia de epurare, drept,
dotat cu gaz, ap

Vând la G
ţie,

zon

ţa total

ţioase mobilate, 2 teracote, baie,
buc

ţ

ătaia casă situată
central, aproape de ă

ă care nu a fost inundată
niciodată, formată din 2 corpuri de
clădire, anexe, garaj, curte
asfaltată, grădină cu pomi fructiferi

ă 1547
mp, corpul mare de clădire, la
stradă, este format din 5 camere
spa

ătărie, corpul doi în curte are 3
încăperi mai mici ă, 40.000 €
neg. Tel. 0722-690331. (RR)

şcoal şi poli

şi teren arabil, suprafa

şi pivni

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

Vând la intrare în localitatea Vin
ga, Arad, teren 5188 mp, intravilan,
7 €/mp; teren intravilan în

ă

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

-

Şimand,
Arad, lâng şosea, 5755 mp, 7 €/
mp; pre

şi sta

ţuri neg. Tel. 0732-072150.

Vând cas

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

Închiriez garsonier
ţioas

ă în Mociur,
spa ă, 40 mp, balcon, 55 €. Tel.
0766-603190.

Vând apartament 2 camere
decomandate, Moroasa 1, parter,
17.500 €. Tel. 0766-603190.

Teren centru Re

ă, birouri, vând sau închiriez,
430 mp. Tel. 0766-603190.

Închiriez apartament 2 camere
în Moroasa 1, decomandat, 100 €.
Tel. 0766-603190.

Vând apartament 2 camere
decomandat, zona Luncă, str.
Gratz. Tel. 0741-236460.

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

ă Dognecea, 2
camere, bucătărie, cablu tv, telefon,
centru. Tel. 0733-594473.

Vând în zona Luncă apartament
2 camere decomandat, 60 mp, bd.
A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter. Pre

ă la 25 km de
Re

ă, podele laminate,
parchet, bucătărie mobilată, 2 băi.
Tel. 0745-932492.

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

şi
şi BCR, în sta

şi

ţa, la bulevard,
între Alpha Bank ţia de
autobuz, vad excepţional pentru
orice afacere sau construcţie hotel,
banc

ţ 42.000
€. Tel. 0771-550514.

Vând cas

ţ
neg. Tel. 0720-311810.

Vând/schimb cas
ţa, foarte ieftin, sau schimb cu

apartament 2 camere. Tel. 0743-
231762.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic pe exterior,
gresie, faianţ

ţ
ţ 16.500 € neg. Tel.0723-299767

-

Matrimoniale

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

JOI - între orele 17.00

JOI, martie

Programul casieriei:

26

7

8

9

ţuri bilete:

Ora 20.00 Ţinta: pre -

Orele 14.00, 18.00
Ţinta: pre -

-

Orele 10.00 -

Ţinta: pre -
-

Orele 10.00 -

Ţinta: pre -
-

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.

şedintele

şi 20.30
şedintele

Ora 16.00 Mare şi tare

şi 12.00 Acas

şi 21.00 şedintele
Ora 16.00 Mare şi tare

Ora 18.00

şi 12.00 Acas

şi 21.00 şedintele
Ora 16.00 Mare şi tare
Ora 18.00 De ce eu?

şi r

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

Big Game

Big Game
Get Hard

Big Game
Get Hard

(regizorul şi o parte dintre actori
vor fi prezen

Big Game
Get Hard

VINERI, 2 martie

S

De ce eu?

DUMINIC

ĂMBĂTĂ, 2 martie

Ă, 2 martie

Pre

ă 3D,
dublat în limba română

Orele 14.00

ă 3D
dublat în limba română

Orele 14.00

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

ĂTĂ Ă - între orele 9.00

Home

ă)

Home

ţi în sal

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 26-29.03.2015

Tân ţ, serviciu, f

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

ţar
ţie serioas
Domn 57 ani, f

ăr drăgu ără
copii, fără vicii, doresc să cunosc o
tânără 20-30 ani, fără copii, de la sat
sau ora ăsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-436050.

Bărbat drăgu
ătatea, prezen ă plăcută,

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

Bărbat nefumător, nealcoolic,
doresc să cunosc o femeie de 50-60
ani, din ora ă, pentru o
rela ă. Tel. 0767-558127.

ără vicii, stare
materială bună, îmi caut jumătatea.
Ofer

ş,p prietenie-c

ş sau de la

şi cer seriozitate. Tel. 0728-
404513.

entru

PRISMA Martie - 1 Aprilie| 6 2015 |2

Anun] public privind decizia etapei de încadrare
UAT Comuna Sasca Montan ţ

ţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţ, Potoc, Sasca Montan

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara
ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi/vineri,

între orele 08 - 16,30/14,00, precum

ţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public

ţ.

ă, titular al proiectului anun ă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agen

ă: în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

ă, Sasca Română

ă
pot fi consultate la sediul Agen

ătoarea adresă de
internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa
ării

prezentului anun

ş-Severin în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvat

propus a fi amplasat în
satele Bogodin şi Slatina
Nera.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaz
ş-

Severin din Reşi
şi la urm

fără evaluarea impactului asupra mediului,

Reamenajare străzi afectate de inunda
ă, jude

ţii de pe raza comunei
Sasca Montan ţul Caraş-Severin,

Vând la Bozovici tractor U650,
an 1972,

Vând la Sacu c ţ ţi de
cauciuc pe 12, 500 lei; o ax

ţelu Ro

-

ţ 2300 €. Ma
ţiri. Tel. 0745-

974507.
Vând Dacia 1310 pentru

programul Rabla, preţ 500 €. Tel.
0741-346781, 0355-802827.

şi remorc

şi cauciucuri, 1000
lei neg; Ford Mondeo de 1.6, an
2001, 700 € neg sau la schimb cu
animale. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la O şu motociclet

şin

şa 2 cauciucuri
185x14 C pentru Dacia Papuc. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând la Vârciorova 2 telescoape
de Dacia, 100 lei neg; electromotor
pentru Dacia, 100 lei neg; 4
cauciucuri de Dacia, 100 lei/buc
neg. Tel. 0725-088890. (RR)

şinie, stare bun

şin

ă, 2500 € neg.
Tel. 0786-220523. (RR)

ăru ă cu ro
ă de

remorcă cu jante

ă
Yamaha de 600, 1000 € neg sau
schimb cu ma ă. Tel. 0760-
988485. (RR)

Cumpăr la Boc

Vând Dacia Nova, a.f. 1999 cu
loare vi ă, verificare
tehnică pe 2 ani. Tel. 0726-237843.

Vând Fiat Stila a.f. 2001, euro 4,
pre ă de garaj cu
multe îmbunătă

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

Imobiliare

Vând urgent cas

ţ

ţ 15.000 € negociabil. Tel. 0255-
236325.

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

-
ş



Organiza

-

.

ţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timisoara (OSUT)
v

ţiunii de muzic

ţe, s
ţa publicului larg. Ediţia de anul trecut a fost marcat ţa, în

premier ţiunii de muzic
ţul cu poeziile, cei 11 participanţi

au format cinci proiecte muzicale unice, fiecare creând compoziţii proprii în
cele zece zile de festival. OSUT

ă invită joi, începând cu ora 19:00, la lansarea albumului muzical rezultat
în urma Atelierului de Trupe din cadrul sec ă a festivalului de
artă ă, StudentFest 2014: IMPACT. Evenimentul va avea loc la
Electric Theatre

ă ă, organizat de OSUT
începând cu anul 1992, care oferă tinerilor arti ă se exprime liber,
să creeze, să înve ă evolueze, să se promoveze ă debuteze în
fa ă

ă, a unuiAtelier de trupe în cadrul sec ă, unde, sub în
drumarea artistului Emil Kindlein - cântăre

ă-i sprijine în continuare pe
tinerii muzicieni prin înregistrarea unui album cu piesele compuse în cadrul
festivalului. Astfel, în perioada decembrie 2014-martie 2015, în studiourile
LaGong, sub îndrumarea aceluia

ăpătat o nouă formă, iar acum formează un disc.
Tinerii care au înregistrat sunt Alina Adriana Iuga, elevă din Timişoara;

Irina Nica, studentă din Galaţi; Aurora Ganea din Bucureşti; David
Rogojan, toboşar din Timişoara.

Albumul va fi lansat joi, 26 martie 2015, începând cu ora 19:00, în
Electric Theatre, în prezenţa a doi dintre artişti (Irina Nica şi Alina Adriana
Iuga), ce îşi vor interpreta live piesele, susţinuţi de Emil Kindlein şi Sergiu
Cătană, care vor încheia seara cu un recital marca „cântăreţul cu poeziile”.

La eveniment sunt aşteptaţi toţi iubitorii de muzică bună din Timişoara.
În spiritul obişnuit al festivalului, intrarea este liberă, iar participanţii vor
primi gratuit şi un exemplar din albumul lansat.

De asemenea, evenimentul are o dublă însemnătate, fiind parte a
manifestărilor aniversare ce au loc în această săptămână cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea OSUT, precum şi pre-eveniment al
ediţiei 2015 a festivalului StudentFest, ce va aborda tema Conflict, şi care
în prezent îşi desfăşoară înscrierile.

Ediţia 2015 a StudentFest va avea loc în perioada 7-16 mai, la
Timişoara. În prezent, sunt în plină desfăşurare înscrierile pentru artişti şi
voluntari în echipa de organizare. Detalii pe www.studentfest.ro.

„Văzând cât de bine a decurs Atelierul de trupe şi ce succes a avut
concertul lor de la finalul festivalului, din mai 2014, am decis să mergem
mai departe cu acest proiect. Mă bucur că am reuşit să strângem din nou la
un loc câţiva dintre participanţi şi să îi sprijinim să înregistreze primele lor
piese într-un studio profesionist, îndrumaţi de extraordinarul om şi artist
Emil Kindlein. OSUT întotdeauna s-a preocupat de promovarea şi
susţinerea tinerilor artişti, prin intermediul StudentFest, şi asta se întâmplă
şi prin acest eveniment. Sper ca albumul să primească aprecieri pozitive
din partea publicului şi acest moment să fie unul foarte important pentru
viitoarele cariere ale artiştilor noştri. De asemenea, mă bucur că acest
eveniment deschide manifestările de aniversare a 25 de ani de OSUT,
moment extraordinar de important din istoria organizaţiei” a declarat Vlad
D. Cherecheş, preşedinte OSUT

şi cultur
şi îl va avea ca invitat special pe Emil Kindlein.

StudentFest este festivalul de art şi cultur
şti şansa s

şi chiar s
şi de existen

şi-a propus s

şi Emil Kindlein, piesele a patru dintre
tineri au c

:

8

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/26 /27 /28 /29 MaMartie Martie Martie rtie
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Blocarea Codului Silvic amenin]@ p@durile }i
comunit@]ile locale din România

Bucureşti, 25 martie - Organiza

şi bun
şte c

şi aportul la dezvoltarea durabil
şi prelucrarea

lemnului şi a altor produse oferite de p

şi dezvoltarea economic

şi bun

şi de dezvoltare rural

şi la nivel global
avem de a face cu noi reguli şi principii privind
gestionarea durabil

şterii p

şi include
m

şi constant din
exploatarea p

şi nu vândut ca materie prim
şi nivelul de trai al comunit

şi mai pu

şi export
şinoase din România.

Consider

şi prelucr

şi încurajarea cre

şte inclusiv în strategia de dezvoltare a
sectorului forestier al Uniunii Europene). Astfel,
comunit

şi a regener
şi

avem p
şi economic, noi valorific

ştean,
cherestele, pele

şi a economiei este nevoie de
o prelucrare superioar

şim stadiul în care valorific
ştean şi cherestea şi s

şi pentru comunit

şi elemente de mobil

şi aprobarea, prin
Hot

şi comunitare în domeniul
ajutorului de stat şi al concuren

şi acceptate în
propunerea de modificare a Codului silvic

ţia WWF-România
este îngrijorat

ţii
ţilor locale. WWF reaminte

ţa economic
ţul trebuie sa conteze în valorificarea masei

lemnoase, ci
ţilor locale. Prin utilizarea

ţinuta, în fapt, viaţa comunit ţilor din preajma
p

ţilor legate de conservarea
biodiverisit ţii ţilor locale.

Din cauza schimb

ţional, obligativitatea de implementare a
unor regulamente europene, elaborarea unei strategii
forestiere

ţiile în care în Uniunea European

ţia
româneasc

ţine mai puţin de jum ţ

ţie este de aproximativ 110 ani), iar noul Cod
Silvic aduce soluţii pentru multe dintre problemele
semnalate din teren, din sectorul forestier

ţiale pentru conservarea biodiversit ţii.

Una dintre cele mai eficiente pârghii pentru
asigurarea sustenabilit ţii p

ţile locale s
ţia p

ţilor cresc, f

ţa este controlat
ţin de

sustenabilitate. De exemplu, doar câteva companii
proceseaz

ţile locale (obiectiv
ce se reg

ţile locale vor deveni co-interesate în asigu-
rarea continuit ţii, protecţiei

ţi etc).
Societatea noastr

ţile
locale, prin crearea de noi locuri de munc

ţionale
ţei.

Alte aspecte susţinute de WWF
ţin, în

pr inc ipa l , de conservarea b iod ive rs i t ţ i i .
Amendamentele WWF iau în considerare concepte noi,
recunoscute la nivel internaţional: conservarea
habitatelor forestiere marginale, gestionarea lemnului
mort, conservarea peisajului forestier, gestionarea
P

ţi compensatorii pentru serviciile de
mediu oferite de p

ă de faptul că dezbaterile actuale pe tema
noului Cod Silvic se concentrează pe valorificarea
economică a pădurilor sub formă de masă lemnoasă,
ignorând conservarea biodiversită ăstarea
comunită ă pădurea nu
este doar o marfă pentru pia ă, că nu doar
pre

ă a
comunită

ădure ar trebui
sus ă

ădurilor ă locală.
WWF-România, care derulează de peste zece ani

proiecte în domeniul conservării pădurilor, s-a implicat
activ încă din anul 2011 în proiectul de modificare a
Codului Silvic, pentru a se asigura că acesta va
răspunde priorită

ă ăstarea comunită

ărilor care au avut loc în ultimii ani
în sectorul forestier - retrocedarea a jumătate din fondul
forestier na

ă la nivel european etc. -
s-a conturat din ce în ce mai mult nevoia modificării
Codului silvic, astfel încât să răspundă problemelor
actuale din sistem.

Ultima versiune a Codului silvic datează din 2008, în
condi ă

ă a pădurilor, pe care legisla
ă nu le include în totalitate. În plus,

reglementările silvice trebuie să se adapteze noului
context socio-economic - de exemplu, astăzi statul
roman de ătate din pădurile ării.
Ritmul degradării pădurilor este extrem de alert, în
antiteză cu ritmul cre ădurilor (un ciclu de
produc

ăsuri esen ă

ă ădurilor este crearea unor
mecanisme care determină comunită ă
devină cointeresate în protec ădurilor pe termen
lung. Pentru acest lucru este nevoie de reglementări
care asigură un venit relevant

ădurilor pentru cei care trăiesc în preajma
acestora. Totodată, în cazul în care lemnul este
prelucrat superior ă,
veniturile ă ără să

fie nevoie de o exploatare cantitativă.
În acest moment, din păcate, suntem departe de

acest deziderat. Industria locală s-a redus constant, iar
pia ă de câteva companii mari,
interesate în primul rând de profit

ă ă, în formă primară, peste 80% din
lemnul de ră

ăm, în acest sens, că modificările propuse
în noul Cod Silvic sunt de natură să stimuleze valoarea
adăugată, prin promovarea valorificării ării
superioare a masei lemnoase, incluzându-se, de
asemenea, măsuri anti-monopol ării
de noi locuri de muncă în comunită

ăse

ă
ă ării pădurilor.

Un paradox legat de pădurile noastre este că, de
ăduri naturale foarte valoroase atât din punct de

vedere natural, cât ăm, prin
export, lemnul preponderent în formă brută (bu

ă are nevoie de lemn, însă pentru
sustenabilitatea pădurilor

ă a lemnului la nivel local. Trebuie
să depă ăm preponderent
bu ă promovam produsele cu
valoare superioară, care generează venituri suplimen-
tare pentru sectorul forestier ă

ă. In prezent,
nici 10% din lemnul exploatat nu este valorificat supe-
rior (mobilă ă, prefabricate, etc).

Codul Silvic indică, practic, un set de principii care
sunt aplicate doar prin elaborarea

ărâre de Guvern, a Regulamentului de Vânzare a
masei lemnoase. Acesta va trebui automat să urmeze
procedurile na

ă

ădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare sau
acordarea de plă

ădure. Toate amendamentele WWF
care se regăsesc în noul Cod Silvic sunt detaliate la
adresa: ht tp: / /assets.panda.org/downloads/
amendamente_wwf_codul_silvic_1.pdf

De ce avem nevoie de noul Cod Silvic?

Aurul verde

Principiile noului Cod Silvic


