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Modificări ale Codului fiscal
privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
Guvernul a aprobat, prin modificarea Codului fiscal, o serie de
măsuri cu impact benefic atât economic, cât şi social.
În domeniul impozitării societăţilor, Ordonanţa de urgenţă
adoptată revizuieşte sistemul de impunere a microîntreprinderilor,
astfel încât vor beneficia de impozit de 1% pe veniturile realizate şi
IMM-urile care realizează venituri de la 500.000 euro la 1.000.000 euro
şi care în prezent plătesc impozit de 16% pe profit.
De asemenea, se elimină condiţia privind realizarea de venituri din
consultanţă şi management. Menţionăm că în prezent, firmele care
obţin venituri din consultanţă şi management pot plăti impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, dacă aceste venituri nu depăşesc 20%
din veniturile totale.
Totodată, se includ în acest sistem şi persoanele juridice care nu
intrau sub incidenţa acestui impozit (persoanele juridice din domeniul
asigurărilor, pieţei de capital, din domeniul bancar, al jocurilor de noroc
şi din domeniul extracţiei resurselor naturale).
Măsura este benefică mediului de afaceri având în vedere
scăderea sarcinii fiscale şi reducerea costurilor aferente calcului şi
administrării impozitului.
Totodată, ordonanţa transpune în legislaţia naţională prevederile
Directivei 2016/1164/UE, pentru combaterea externalizării profiturilor
companiilor multinaţionale, prin:
l limitarea deductibilităţii dobânzilor;
l introducerea impozitării la ieşire - previne erodarea bazei
impozabile în cazul unui transfer de active în afara României;
l consolidarea regulii antiabuz, ce va permite autorităţilor române să
refuze contribuabililor beneficiile fiscale obţinute din aranjamente
abuzive;
l introducerea normelor privind societăţile străine controlate (SSC)
ce au ca scop împiedicarea evitării plaţii impozitelor prin devierea
veniturilor către filiale din paradisuri fiscale.
În domeniul contribuţiilor sociale obligatorii, modificările
vizează atât reducerea cotelor cumulate ale contribuţiilor sociale
obligatorii, per total cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%,
cât şi reducerea numărului contribuţiilor sociale de la de la 9 (angajat şi
angajator), la 3, după cum urmează:
l contribuţia de asigurări sociale (CAS), plătită pentru salariat;
l contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), plătită pentru
salariat;
l contribuţia asiguratorie pentru muncă, suportată de angajator.
Se stabileşte transferul sarcinii fiscale a obligaţiilor privind
contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat în cazul
veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel:
l CAS şi CASS se datorează de către persoanele fizice, respectiv de
către angajaţi, inclusiv în cazul contractelor individuale de muncă cu
normă întreagă sau cu timp parţial, pentru care CAS şi CASS datorate
nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale aferente salariului
minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează acestea,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a
fost activ;
De asemenea, se stabileşte o cotă suplimentară de CAS (de 4%,
respectiv 8%) pentru condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de
muncă definite potrivit legii.
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este în cotă
de 10%, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de
angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări
sociale, potrivit Codului fiscal.
Actul normativ prevede şi modificarea modului de stabilire a CAS şi
a CASS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente [de exemplu: consultanţi, experţi contabili, medici,
persoane fizice autorizate, avocaţi (numai CASS), notari (numai

CASS)] sau alte categorii de venituri. Mai exact, acestea nu mai
datorează contribuţiile sociale asupra venitului realizat, ci baza de
calcul va fi venitul ales, care, în cazul CAS trebuie să fie cel puţin egal
cu salariul minim brut pe ţară, iar baza de calcul a CASS va fi salariul
minim brut pe ţară.
Se exceptează de la plata CAS persoanele fizice asigurate în
sisteme proprii de asigurări sociale numai pentru veniturile realizate din
activităţi pentru care, potrivit legii, există obligaţia asigurării în aceste
sisteme (ex: avocaţii, notarii, personalul monahal), inclusiv pentru
veniturile de natură salarială realizate în domeniile respective (ex.
avocaţii salarizaţi, etc.). În prezent, excepţia se aplică pentru orice venit
din salariu şi asimilat salariilor, inclusiv persoanelor fizice care au şi
calitatea de pensionari al unui sistem propriu de asigurări sociale, ceea
ce generează inechităţi faţă de persoanele care sunt pensionari din
sistemul public de pensii.
Se modifică, de asemenea, modalitatea de asigurare în sistemul
public de sănătate a persoanelor care au calitatea de pensionari,
şomeri, persoane aflate în concedii pentru creşterea copiilor, persoane
care obţin ajutoare sociale şi alte categorii de persoane aflate sub
protecţia sau în custodia statului. Aceste persoane vor fi asigurate în
sistemul public de sănătate, fără plata contribuţiei, dacă nu realizează
venituri pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.
Se introduce „Contribuţia asiguratorie pentru muncă” în cotă de
2,25% datorată de angajatori. Contribuţia asiguratorie pentru muncă
este destinată alimentării Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale şi asigurării necesarului pentru plata prestaţiilor din
domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariaţii, respectiv
indemnizaţiile pentru şomaj, indemnizaţiile primite pentru concediile
medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
În domeniul impozitului pe venit, ordonanţa prevede reducerea
cotei de la 16% la 10%. Astfel, cota de impozitare scade pentru
veniturile din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente,
din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii (mai puţin veniturile din
dividende, pentru care se menţine cota de impozit de 5%), din pensii,
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din premii şi din alte
surse. Măsura are scopul să reducă presiunea fiscală asupra
veniturilor populaţiei şi, implicit să contribuie la creşterea nivelului de
trai, precum şi să încurajeze mediul de afaceri, îndeosebi în ceea ce
priveşte creşterea investiţiilor.
Alte modificări aduse Codului fiscal vizează majorarea nivelului
venitului lunar brut în funcţie de care se acordă deducerea personală,
după cum urmează:
l de la 1500 lei (în prezent) la 1950 lei - limita până la care deducerile
se acordă în sumă fixă, în funcţie de numărul persoanelor aflate în
întreţinere,
l de la 3000 lei (în prezent) la 3600 lei - limita maximă până la care
deducerile se acordă în mod degresiv.
Pentru salariaţii care realizează venituri brute lunare din salarii de
peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.
Scopul măsurii este să fie menţinut numărul persoanelor care
beneficiază de aceste deductibilităţi în condiţiile majorării salariului
minim brut pe ţară şi al transferului sarcinii fiscale de la angajator la
angajat.
Alte modificări fac referire la sancţionarea agentului economic cu
refuzul dreptului de deducere a TVA doar în cazul în care există probe
că acesta avea informaţii certe despre activitatea firmelor evazioniste
cu care a intrat în relaţii comerciale. De asemenea, se extinde confiscarea şi asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune comercializând produse accizabile nemarcate - alcool şi produse din tutun.
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1 decembrie 1918 - un moment istoric al marilor împliniri
1 decembrie 1918 reprezintă ziua Marii
Uniri a României. Prin voinţa naţională s-au
unit sub un singur stindard provinciile de
veacuri româneşti: Transilvania, Banatul,
Crişana şi Maramureşul cu vechiul regat al
României. Basarabia şi Bucovina s-au aliat
deja din noiembrie 1918.

La 1 decembrie 1918 marea adunare de
la Alba Iulia prin prezenţa a peste 100.000
de persoane reprezentate de 1228 de aleşi
au votat actul oficial al Marii Uniri.
În acest ceas de reamintiri să cinstim
cum se cuvine actul Marii Uniri şi pe aleşii
neamului care l-au realizat.
Cpt. Comandor de av. (R) Curuţa Petru
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Cre}terea valabilit@]ii pa}aportului simplu electronic }i clarificarea
situa]iilor în care poate fi solicitat un pa}aport simplu temporar
Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii
publice proiectul de Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulaii a cetăenilor români în străinătate,
care prevede o serie de modificări legislative
privind creșterea valabilităii pașaportului simplu
electronic și clarificarea situaiilor în care poate fi
solicitat un pașaport simplu temporar.
Prin proiectul de lege, propunem dublarea
termenului de valabilitate a pașaportului simplu
electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu
vârsta de peste 25 de ani. Opiunea a inut cont de
faptul că după această vârstă, schimbările de
fizionomie sunt mai puin accentuate.
De altfel, în majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene pașapoartele simple electronice au termen de valabilitate de 10 ani.
Pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani, pașaportul simplu electronic va fi valabil trei ani, iar
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi
25 de ani va fi valabil 5 ani. Pentru că una dintre
cauzele cozilor din timpul verii are legătură cu
faptul că un număr mare de cetăeni preferă să
solicite un pașaport simplu temporar, propunem
limitarea situaiilor în care se poate solicita în
regim de urgenă un pașaport temporar. În
prezent, o persoană poate solicita în regim de
urgenă un pașaport simplu temporar, valabil doar
1 an, fără a i se cere să dovedească urgena
invocată, ceea ce a încurajat foarte muli cetăeni
să opteze pentru acest tip de pașaport atunci când
au uitat să-și facă din timp documentul de
călătorie sau când nu au dorit să aștepte timpul
necesar realizării unui document electronic. Prin
proiectul de lege propunem ca pașaportul
temporar să fie eliberat în termen scurt (de la două
ore până la maxim trei zile), cum se întâmplă în
prezent, doar în anumite cazuri, clar reglementate, cu obligaia prezentării documentelor care
dovedesc urgena, precum:
l situaii obiective în care, din motive de
sănătate, familiale sau profesionale, este
necesară și urgentă prezena persoanei pe

teritoriul altui stat și nu este timp pentru emiterea
pașaportului simplu electronic
l minorul urmează să se deplaseze în
străinătate pentru studii ori pentru a participa la
concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament
medical, fără de care viaa ori sănătatea îi este
pusă în pericol.
Persoanele care declară că nu doresc să li se
elibereze un document electronic pot opta pentru
un pașaport temporar, care însă le va fi eliberat în
termenul legal prevăzut pentru eliberarea
pașaportului simplu electronic.
Aceste măsuri legislative sunt o continuare a
măsurilor pe care ministrul afacerilor interne
Carmen Dan le-a dispus în plan administrativ și
care privesc: deblocarea încadrării a 35 de posturi
din sursă externă pentru serviciile de pașapoarte,
implementarea unui sistem de programare on line
pentru preluarea cererilor de eliberare a
pașapoartelor (în prezent acesta fiind funcional la
nivelul a 34 de judee, finalizarea implementării
acestuia la nivel naional fiind stabilită pentru data
de 18.12.2017) și prelungirea, la nevoie, a programului de lucru cu publicul, în intervalul orar 8,30 18,30 de luni până vineri cu organizarea activităii
în mod corespunzător, în doua schimburi, în
perioadele cu un aflux mare de cereri.
Demersul legislativ va fi însoit și de o
campanie de conștientizare a cetăenilor care va
începe din această lună în parteneriat cu
Ministerul Afacerilor Externe.

ANRP - Stadiul de solu]ionare a
dosarelor la data de 10.11.2017
Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene
pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislaţiei
fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru
Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.494
dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea,
au fost soluţionate până în prezent 22.225 dosare.
Alte 4.975 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura
completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea
de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare
parţială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat
autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru
completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la
cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în
natură.
După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul
legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului
de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele
înregistrate până la data de 01.10.2017.
În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I.,
compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei
acordarea de măsuri compensatorii.
În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au
solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar
următoarele:
l calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data
preluării de către stat;
l calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat
imobilul (în cazul în care autorul a decedat);
l dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
l amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili
valoarea
acestuia conform grilei notariale.
Textul proiectului de lege este afişat şi poate fi
consultat pe pagina de internet a instituţiei
Dosarele constituite în temeiul legii nr. 10/2001
noastre, www.mai.gov.ro, la secţiunea
Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de
Până la data de 10.11.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost
Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr.
înregistrate
62.002 dosare, din care 8.973 au fost transmise după
1 A, sector 1, Bucureşti.
data
de
20.05.2013.
Până în prezent au fost soluţionate 24.706
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la acest proiect de act dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru
normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.)
dgj_transparenta@mai.gov.ro în termen de 20 de sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.)
au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea
zile calendaristice de la data publicării.
titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după
consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.
Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea
nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a
Guvernul propune, printr-un proiect de lege aprobat în şedinţa din 22 noiembrie, modificarea şi înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se soluţionează cu
prioritate următoarele categorii de dosare:
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.
Potrivit propunerii Executivului, se exceptează înscrierea în cazierul fiscal al practicienilor în l dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data
insolvenţă a informaţiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din
procedurii insolvenţei în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunţării ori adoptării unei hotărâri Legea nr. 165/2013;
l dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitide dizolvare a contribuabilului, având în vedere că aceasta nu ţine de culpa practicianului.
ve,
instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi înÎn plus, se propune ca informaţiile înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă până la
tinderea
dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;
data intrării în vigoare a proiectului de lege (care privesc inactivitatea fiscală a contribuabilului aflat în
procedura de insolvenţă în formă simplificată, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a l dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane cercontribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, dar care vizează tificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state memactivitatea desfăşurată de către contribuabil anterior desemnării în procedură a practicianului în bre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;
l dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost
insolvenţă), să fie scoase la cererea acestuia.
formulate
de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri
Altă modificare se referă la majorarea de la 5 la 15 zile a termenului la care organele competente
trebuie să comunice organului fiscal actele prin care au fost constatate şi sancţionate faptele care fac imobile care au aparţinut cultelor religioase şi minorităţilor naţionale
obiectul înscrierii în cazierul fiscal, rămase definitive prin neexercitarea căii de atac prevăzută de lege. din România;
Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care
Practica a demonstrat că termenul de 5 zile este în unele situaţii insuficient datorită înregistrării cu
ă repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea
fuseser
întârziere pe Portalul instanţelor de judecată a menţiunilor privind introducerea acţiunii de atac. Astfel,
Despăgubirilor
pe alte criterii (selecţie aleatorie, ”caz special”,
se poate ajunge în situaţia în care, deşi actul de sancţionare este contestat în termenul legal, această
menţiune nu se află pe portal şi, totuşi, să se realizeze înscrierea în cazierul fiscal, încălcându-se astfel dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute ”în
regula generală potrivit căreia înscrierile în cazierul fiscal se realizează numai în baza actelor rămase aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de
înregistrare.
definitive.
La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între
Se propune, de asemenea, ca în situaţia înscrierii inactivităţii fiscale ulterior radierii persoanei
juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al numerele 20900/CC - 21000/CC.
Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze
reprezentanţilor desemnaţi, aceasta să fie scoasă din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an
perioada
în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare
de la data înscrierii.
numărul
de
dosare neanalizate până la numărul 30.000.
Proiectul de lege prevede şi eliminarea obligaţiei persoanelor care solicită eliberarea certificatului
De
la
dosarul
20901/CC - la dosarul 21000/CC: 60 dosare;
de cazier fiscal în format electronic, de a transmite, odată cu cererea, documentele care atestă
De la dosarul 21001/CC – la dosarul 25000/CC: 1.950 dosare;
identitatea şi calitatea acestora.
De la dosarul 25001/CC la dosarul 30000/CC: 2.721.
Măsura face parte din planul de simplificare a procedurilor administrative pentru contribuabili şi va
Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr.
conduce la un sistem eficient şi rapid de emitere şi obţinere a certificatului prin serviciul „Spaţiul Privat
10/2001
are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe lună.
Virtual”.
În
afara
dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la
Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.
Secretariatul C.N.C.I. şi dosare pentru care s-au formulat cereri de
analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut
existenţa şi întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri
judecătoreşti şi de către persoanele care au făcut dovada că sunt
Ghidul Programului „Rabla Plus” a fost modificat pentru a deveni mai accesibil pentru românii care supravieţuitoare ale Holocaustului.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au
îşi doresc să îşi achiziţioneze maşini electrice. Astfel, a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 893/14.11.2017, Ordinul nr. 1364/2017 pentru modificarea şi completarea Ghidului de fost înregistrate aproximativ 3.500 de cereri de analizare cu
finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin prioritate. Până în prezent au fost soluţionate 1.305 dosare pentru
care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 10.11.2017,
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017
sunt în analiză alte 930 dosare de acest tip, pentru care s-au
- 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017.
formulat cereri până la data de 30.04.2017, inclusiv.
Venind în întâmpinarea solicitărilor primite, a fost introdusă o nouă categorie de autovehicule
Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un
finanţate prin Program şi anume cvadriciclurile electrice, care vor putea fi achiziţionate începând cu 1 serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea
ianuarie 2018.
dosarelor la ordine.

Proiect de lege pentru modific@ri ale cazierului fiscal

Ghidul Programului „Rabla Plus”, modificat
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Informare privind sprijinirea integr@rii tinerilor pe pia]a muncii, facilit@]ile oferite
tinerilor }i agen]ilor economici ^n vederea sporirii }anselor de angajare ale tinerilor
Tinerii reprezintă o categorie de persoane pentru care
AJOFM Caraş-Severin oferă servicii personalizate. În
prezent, în evidentele AJOFM Caraş-Severin sunt înregistraţi
un număr de 412 tineri cu vârsta sub 25 de ani, dintr-un total
de 3134 şomeri înregistraţi în judeţul nostru. În ceea ce
priveşte calificarea acestora, cei mai mulţi au nivel de instruire
liceal şi post liceal (85,68%), urmaţi de cei cu nivel de instruire
primar, gimnazial şi profesional (9,22%) şi doar 5,10% au nivel
de instruire universitar.

Indicator

TOTAL

Sub 25 ani

Total şomeri

3134

412

din care, femei
- CU NIV. INSTRUIRE PRIMAR,
GIMNAZIAL ŞI PROFESIONAL
- benef. indemnizaţie de şomaj (75%)

1363

168

1480

38

303

6

- din care femei

102

1

- benef. indemnizaţie de şomaj (50%)

26

21

- din care femei

12

9

1151

11

616

4

1447

353

468

53

- din care femei

229

21

- benef. indemnizaţie de şomaj (50%)

173

157

73

68

806

143

- şomeri neindemnizaţi
- din care femei
- CU NIV. INSTRUIRE LICEAL ŞI
POST-LICEAL
- benef. indemnizaţie de şomaj (75%)

- din care femei
- şomeri neindemnizaţi
- din care femei

227

52

- CU NIV. INSTRUIRE UNIVERSITAR

207

21

- benef. indemnizaţie de şomaj (75%)

142

4

- din care femei

69

2

- benef. indemnizaţie de şomaj (50%)

24

14

- din care femei

14

8

- şomeri neindemnizaţi

41

3

- din care femei

21

3

Pentru a veni în sprijinul integrării acestei categorii pe
piaţa muncii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin oferă servicii atât tinerilor, cât şi
angajatorilor. Toate acestea au dus la încadrarea în muncă în
primele 10 luni ale acestui an a unui număr de 771 tineri cu
vârsta sub 25 de ani, din totalul de 3565 de şomeri încadraţi în
aceeaşi perioadă.
Creşterea şanselor de ocupare a tinerilor se realizează
prin următoarele măsuri:
I. Informarea şi consilierea profesională: furnizarea de
informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, profilarea
şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu
ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil, dezvoltarea
abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc
de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind
propria carieră, instruirea în metode şi tehnici de căutare a
unui loc de muncă şi îndrumarea pe parcursul procesului de
integrare socioprofesională la noul loc de muncă. Pe
parcursul acestui an au participat la şedinţe de informare şi
consiliere un număr de 1322 tineri cu vârsta sub 25 de ani.
De asemenea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin se derulează acţiuni de informare şi
consiliere în scoli, în cadrul cărora le sunt prezentate viitorilor
absolvenţi serviciile oferite de către Agenţie, prevederi
legislative privind şomajul, organizarea burselor locurilor de
muncă, cele mai căutate meserii pe piaţa forţei de muncă,
locurile de muncă vacante, posibilităţile reale de încadrare pe
piaţa muncii, precum şi tehnici de căutare a unui loc de
muncă. În acest an au fost distribuite 1110 pliante privind
modalitatea de înregistrare în evidentele Agenţiei şi serviciile
oferite elevilor claselor terminale de la licee din Reşiţa, Bocşa,
Caransebeş, Oţelu Roşu şi Oraviţa.
II. Medierea muncii: punerea în legătură a angajatorilor
cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea
stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. În acest an au
beneficiat de servicii de mediere un număr de 862 tineri cu
vârsta sub 25 de ani.
În cadrul serviciilor de mediere a muncii se încadrează şi
organizarea anuala a Bursei locurilor de munca pentru absolvenţi, prin intermediul căreia se urmăreşte facilitarea accesului
absolvenţilor la posturile disponibile, precum şi posibilitatea
interacţiunii directe a acestora cu agenţii economici. La Bursa
organizata în data de 20 octombrie a acestui an au participat
un număr de 42 agenţi economici care au oferit absolvenţilor
un număr de 81 locuri de munca. Au participat un număr de 33
absolvenţi, dintre care 8 au fost selectaţi în vederea participării
la interviuri la sediile firmelor şi 1 absolvent a fost încadrat în
ziua bursei. Monitorizarea finala a rezultatelor bursei se va
realiza la 1 luna de la organizarea acesteia.
III. Formarea profesională: persoanele în căutarea unui
loc de muncă pot participa la programe de formare
profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea
competentelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi
reintegrării pe piaţa muncii. În acest an au fost cuprinşi la
cursuri de formare profesionala un număr de 80 de persoane
cu vârsta sub 25 de ani.
IV. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesio-

nale dobândite pe alte căi decât cele formale: din bugetul
asigurărilor pentru şomaj se finanţează serviciile de evaluare
şi certificare a competentelor profesionale dobândite pe alte
căi decât cele formale, o singură dată, pentru fiecare perioadă
în care persoana se află în căutarea unui loc de muncă.
V. Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri:
se oferă la cerere, sub formă de servicii juridice, de marketing,
financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte
servicii de consultanţă.
VI. Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor:
1) persoanelor cărora le-a încetat indemnizaţia de şomaj ca
urmare a angajării pe o perioadă mai mare de 12 luni li se acordă de la data angajării până când erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, 30% din cuantumul indemnizaţiei
de şomaj. De aceste sume au beneficiat de la începutul anului
un număr de 2 persoane cu vârsta sub 25 de ani.
2) prima de activare - în cuantum de 500 de lei, se acordă
la cerere şomerilor înregistraţi la AJOFM Caraş-Severin care
nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se
angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de
3 luni, 90 de persoane cu vârsta sub 25 de ani din judeţul
nostru beneficiind de această primă de activare.
3) prima de încadrare - se acordă lunar, timp de 12 luni,
şomerilor înregistraţi la AJOFM Caraş-Severin care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai
mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul, cuantumul acesteia fiind de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,
proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză
desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Prima de încadrare se acordă
persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre
zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate, indiferent
dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată
sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
4) prime acordate absolvenţilor - absolvenţii înregistraţi
la AJOFM Caraş-Severin care se angajează pe o perioada
mai mare de 12 luni, cu norma întreagă, pot beneficia, la
cerere, o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ
absolvită, de o primă de încadrare egală cu valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
De această primă au beneficiat în anul 2017 un număr de 20
de tineri cu vârsta sub 25 de ani.
5) prime acordate absolvenţilor indemnizaţi absolvenţii cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj
pentru angajare cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de
12 luni pot beneficia, la cerere, o singură dată pentru fiecare
formă de învăţământ absolvită, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul până la expirarea
perioadei de acordare a acesteia dacă nu s-ar fi încadrat.
VII. Stimularea mobilităţii forţei de muncă.
1) prima de instalare - se acordă persoanelor înregistrate
ca şomeri la AJOFM Caraş-Severin care se încadrează în
muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă
mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul
sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă
domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă
sau în localităţile învecinate acesteia. Cuantumul primei de
instalare este:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se
încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca
urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;
b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoţite de
membrii familiei care îşi schimbă domiciliul;
c) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de
acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar
celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
d) în situaţia în care persoanelor care îndeplinesc
condiţiile de acordare a primei de instalare li se asigură de
către angajator sau autorităţile publice locale sau centrale,
locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din
fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea
beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum
de: 3.500 lei pentru situaţiile prevăzute la punctele a) şi c) sau
6.500 lei pentru situaţia prevăzută la punctul b).
Prima de instalare se acordă persoanelor care:
a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele
prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul
domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate;
b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele
prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul
domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele
prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele
prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul
domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în
Planul naţional de mobilitate.
2) prima de relocare - persoanele înregistrate ca şomeri
la AJOFM Caraş-Severin care se încadrează în muncă,
potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare
de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau
reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul
sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în
localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de
relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării
cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua
reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se
acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni.
Facilitatule oferite de către AJOFM Caraş-Severin în
vederea stimulării angajatorilor pentru încadrarea în
muncă a tinerilor se referă la:

În conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă:
1. Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă
pentru angajarea absolvenţilor, prin acordarea lunar, timp
de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolvenţii din rândul
persoanelor cu handicap, a unei sume în cuantum de 900 de
lei. Încadrarea în muncă se face pe perioadă nedeterminată,
cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni
de la data încadrării în muncă.
Prin acordarea acestei subvenţii au fost încadraţi în
muncă 27 de absolvenţi cu vârsta sub 25 de ani.
2. Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă
pentru angajarea şomerilor unici susţinători ai familiilor
monoparentale sau tineri NEET’s, prin acordarea lunar,
timp de 12 luni, a unei sume în cuantum de 900 de lei.
Încadrarea în muncă se face pe perioadă nedeterminată, cu
obligaţia menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 18 luni de
la data încadrării în muncă.
Prin aceste subvenţii au fost încadraţi 40 de tineri NEET’s
şi 1 tânăr din categoria unicilor susţinători ai familiilor
monoparentale.
3. Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 0,5%
datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, începând de
anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, prin - diminuarea sumei datorate lunar cu 0.5% pentru fiecare procent
din ponderea personalului nou încadrat (din rândul şomerilor
menţinuţi în activitate cel puţin 6 luni) din numărul mediu
scriptic de personal. Documentaţia se depune după expirarea
termenului celor 6 luni de menţinere în activitate a şomerilor,
dar nu mai târziu de 30 iunie inclusiv, a anului fiscal următor.
4. Subvenţionarea angajatorilor de inserţie care
încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, prin
acordarea lunar, pentru fiecare persoană din această
categorie, pe o perioada de maxim 3 ani, dar nu mai puţin de
un an, a unei sume egală cu salariul de bază stabilit la data
angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în
muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Subvenţia se acordă pentru încadrarea de persoane cu vârsta
intre 16-26 ani aparţinând următoarelor categorii:
l tineri care se afla în sisteme de protecţie a copilului sau
provin din acest sistem, tineri cu dizabilităţi,
l tineri fără familie sau a căror familie nu le poate asigura
întreţinerea, tineri cu copii în întreţinere,
l tineri care au executat pedepse privative de libertate,
l tineri victime ale traficului de persoane
În conformitate cu Legea nr. 72/2007 privind stimularea
încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor:
5. Subvenţionarea angajatorilor care încadrează elevi
şi studenţi pe perioada vacanţelor, prin acordarea pe
perioada vacanţelor (maxim 60 de zile lucrătoare/an
calendaristic) a unui stimulent financiar egal cu 50% din
valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru
şomaj. Subvenţia se acordă de la data începerii perioadei de
vacanţă, stabilită potrivit legii dacă încadrarea s-a făcut la
acea dată, sau după caz de la data încadrării în muncă a
elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a
acestor persoane este ulterioară datei începerii perioadei de
vacanţă stabilite potrivit legii şi până la data ultimei zile,
inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în
muncă elevii şi studenţii respectivi.
În anul 2018 au beneficiat de aceste subvenţii 8 angajatori
care au încadrat 11 elevi pe perioada vacanţelor.
În conformitate cu Legea nr. 279/2005 privind ucenicia
la locul de muncă:
6. Subvenţionarea angajatorilor care încheie un
contract de ucenicie la locul de muncă, prin acordarea
lunar, pe perioada derulării contractului de ucenicie la locul de
muncă încheiat pe durata pregătirii profesionale (care nu
poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 3 ani), a unei sume
în cuantum de 1.125 lei.
În conformitate cu Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior:
7. Subvenţionarea angajatorilor care încadrează
absolvenţi de învăţământ superior pe perioada efectuării
stagiului de practică, prin acordarea lunar, la cerere, de la
data încheierii contractului de stagiu pentru fiecare stagiar, a
unei sume în cuantum de 1350 lei.
În următorii 2 ani se va implementa în judeţul nostru
proiectul „INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele
Serviciului Public de Ocupare”, proiect realizat în parteneriat
între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, proiect ce
îşi propune creşterea numărului de tineri inactivi NEET’s
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare în vederea furnizării
de măsuri personalizate de sprijin, urmărindu-se:
l creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul
tinerilor din categoria NEET’s cu privire la avantajele
înregistrării la SPO şi la opţiunile pe care le au în vederea
integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau
antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare şi
conştientizare la nivel naţional,
l constituirea unei reţele de sprijin la nivel local şi a unui
mecanism de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000
de persoane aparţinând categoriei NEET’s ca bază pentru
identificarea şi monitorizarea acestora,
l identificarea a cel puţin 200.000 tineri NEET’s la nivel de
ţară în vederea înregistrării şi propilarii a 160.000 dintre
aceştia.
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin
p. Director executiv, Marius Dumbrava, director executiv adjunct
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Potrivit estimărilor publicate de Institutul Naţional de
Statistică, produsul intern brut al României a înregistrat un avans
de 8,8% pe serie brută şi de 8,6% pe serie ajustată sezonier,
raportat la perioada similară a anului trecut. Acelaşi raport
menţionează că PIB a crescut în termeni reali cu 2,6% în
trimestrul trei faţă de trimestrul doi din anul 2017.

Testul autoadministrabil (acasă, în deplină confidenţialitate) pentru depistarea HIV dintr-o singură picătură
de sânge din deget este disponibil acum în farmaciile din România (şi on-line pe site-urile acestora), fiind
distribuit în exclusivitate de compania Mylan şi beneficiind la lansare de o colaborare cu asociaţia de pacienţi
UNOPA - Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, precum şi de susţinerea
Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş”. Conform datelor în România trăiau la 20 iunie 2017 un număr de
14.655 persoane infectate cu HIV, iar în primele 6 luni ale anului s-au diagnosticat un număr de 303 persoane.

Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, a
adoptat, cu 170 de voturi "pentru", 93 "împotrivă" şi şapte
abţineri, proiectul de modificare a Legii 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, menţinând abrogarea
prevederii potrivit c ăreia func ţionarii publici sunt
suspendaţi din funcţie în cazul în care sunt trimişi în
judecată pentru anumite infracţiuni.
Camera a respins, astfel, obiecţiile preşedintelui Klaus
Senatul a respins iniţiativa legislativă a UDMR prin care
se propunea ca ziua de 15 martie să fie consacrată ca Iohannis, conţinute în cererea de reexaminare asupra
sărbătoare a comunităţii maghiare din România. acestui proiect adoptat iniţial de Parlament în iunie 2016.
Propunerea legislativă va intra în dezbaterea Camerei
Deputaţilor, cu rol decizional în acest caz.
Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat proiectul
Senatul a adoptat tacit o iniţiativă legislativă a opt de lege adoptat de deputaţi modifică şi completează
parlamentari UDMR prin care se propune ca persoanele Legea 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea
condamnate la închisoare de cel mult un an să îşi execute instituţiei Avocatului Poporului, în sensul înfiinţării
pedeapsa în arest la domiciliu, iar pentru fiecare lucrare Domeniului pentru protecţia şi promovarea drepturilor
ştiinţifică elaborată şi publicată în timpul detenţiei copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului,
pedeapsa să se reducă cu 20 de zile.
denumit Avocatul Copilului.
Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului
Senatul, primă Cameră sesizată a respins iniţiativa Poporului, acţionează în scopul apărării, promovării şi
legislativă iniţiată de un grup de parlamentari PNL prin protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani,
care se propunea ca persoanele condamnate penal susţine şi încurajează respectarea şi promovarea
definitiv să aibă interdicţie de a candida pentru funcţia de drepturilor copiilor, după cum prevede proiectul.
şef al statului.
Senatul a adoptat Proiectul de lege pentru aprobarea
OuG 68/2017 care clarifică cadrul legal pentru procedurile
de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi
autovehicule, a taxei de poluare pentru maşini şi a
timbrului de mediu. Camera Deputaţilor este for decizional
în acest caz.

Camera Deputaţilor a adoptat, 178 de deputaţi pentru,
94 împotrivă iar 8 s-au abţinut, proiectului de lege privind
aprobarea OuG 55/2017 pentru modificarea şi
completarea Ou G 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
Prin actul normativ se stabileşte un plafon maxim al
cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului la
nivelul de 8.500 de lei, luându-se ca model cel mai mare
Senatul adoptat, în calitate de primă Cameră sesizată, cuantum aplicat în statele membre ale Uniunii Europene,
proiectul de lege al Guvernului pentru înzestrarea Armatei cu menţinerea actualului mod de stabilire a dreptului,
prin care se vor achiziţiona şapte sisteme de rachete sol- precum şi a cuantumului minim al indemnizaţiei de 85%
aer Patriot.
din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
Senatul a respins - 46 voturi pentru, 59 împotrivă şi 6
abţineri - în calitate de primă Cameră sesizată, propunerea
legislativă iniţiată de mai mulţi parlamentari PNL privind
modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, care
prevede revenirea la alegerea primarilor în două tururi de
scrutin.

Major@ri pentru pensii }i indemniza]ia de
cre}tere a copilului
Indemnizaţia minimă de creştere a copilului se va
majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, faţă de
1.233 de lei, cât este în prezent, potrivit unei Ordonanţe
de urgenţă adoptată de Guvern. Pentru asigurarea
acestei majorări, indemnizaţia de creştere a copilului nu
va mai fi raportată la salariul minim, ci la Indicele Social
de Referinţă (ISR). În prezent, valoarea ISR este stabilită
la 500 de lei, iar indemnizaţia va avea valoarea a 2,5 ISR.
Potrivit Ordonanţei de urgenţă, începând cu 1 iulie
2018, va creşte pensia minimă de la 520 de lei la 640 de
lei, precum şi punctul de pensie de la 1.000 de lei la 1.100
de lei.
Aceste măsuri vin la pachet cu reducerea procentului
de plată către Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%,
fără a fi afectată valoarea nominală din prezent. Mai precis, suma care este achitată astăzi către administratorii
Pilonului II va fi cel puţin aceeaşi, anul viitor, dar scăderea
procentului este necesară ca urmare a creşterii salariului
mediu cu 20%, de la 1 ianuarie 2018, măsură pe care
guvernul o are în vedere în perioada imediat următoare.
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 a fost adoptat în
Camera Deputaţilor, for decizional.
Prin actul normativ se prelungeşte până la data de 31
decembrie 2018 termenul stabilit în vederea încheierii
contractului de asigurare socială pe baza căruia
persoanele care nu au calitatea de pensionari pot
efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru
perioadele de timp în care nu au avut calitatea de
asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de
asigurări sociale neintegrat acestuia.

l Ceremonia militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României va avea loc vineri, 1 decembrie, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, informează MApN l Bonurile
fiscale emise în data de 27 octombrie 2017, cu o valoare de 654 de lei, au fost desemnate câştigătoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminică, 19 noiembrie l
Indemnizaţia minimă de creştere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, faţă de 1.233 de lei, cât este în prezent, potrivit unei Ordonanţe de urgenţă
adoptată de Guvern l Parlamentul României a aprobat cu largă majoritate proiectul de lege al Guvernului pentru înzestrarea Armatei prin care vor fi achiziţionate rachetele
sol-aer Patriot l Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare naţională privind regimul
temelor pentru acasă l Registrul Auto Român va lucra cu publicul şi în zilele de sâmbătă, până la sfârşitul anului 2017, a anunţat RAR l Pentru prima oară, la începutul anului
2018, în România va fi demarat Programul pilot de depistare precoce a cancerului de sân l Moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi USR împotriva Guvernului Tudos a fost
respinsă de plenul reunit al Parlamentului cu 159 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” şi 23 de abţineri. Moţiunea de cenzură se adoptă cu minimum 233 de voturi „pentru” l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Guvernul României - Metodologia de acreditare, evaluare prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de nr. 1.540/2011 (M.O. nr. 736 din 13.09.2017)
periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de tramvaie (M.O. nr. 717 din 05.09.2017)
l Ordinul Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 118/2017
învăţare permanent din 23.08.2017 (M.O. nr. 693/28.08.2017) l Guvernul României - Normele metodologice de aplicare a privind procedura de acordare a avizului consultativ de către
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Normele Legii nr 232/2016 privind industria naţională de apărare, Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiinţarea asociametodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta
viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente din 24.08.2017 (M.O. nr. 699 din 30.08.2017)
l O.G. nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M.O. nr. 705 din
31.08.2017)
l O.G. nr. 26/2017 pentru modificarea O.G. nr. 107/1999
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice (M.O. nr. 706 din 31.08.2017)
l O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (M.O. nr.
706 din 31.08.2017)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
300/2017 pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor
exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României
(M.O. nr. 709 din 01.09.2017)
l H.G. nr. 614/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la
H.G. nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii
universitare de master acreditate şi numărul maxim de
studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
(M.O. nr. 712 din 04.09.2017)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în
interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii
unor daune importante (M.O. nr. 714 din 04.09.2017)
l Ordinul Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 832/2017
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare al cluburilor sportive unităţi aflate în subordinea
Ministerului Tineretului şi Sportului (M.O. nr. 714/04.09.2017)
l H.G. nr. 627/2017 pentru completarea H.G. nr. 572/2013
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor (M.O. nr. 714 din 04.09.2017)
l H.G. nr. 618/2017 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă, aprobate prin H.G. nr. 855/2013
(M.O. nr. 714 din 04.09.2017)
l Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Lista standardelor
române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini din 03.08.2017 (M.O. nr. 716 bis/ 05.09.2017)
l Autoritatea de Supraveghere Financiară - Norma nr.
22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă
pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru
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precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din 23.08.2017 (M.O. nr. 720 din 06.09.2017)
l H.G. nr. 639/2017 privind modificarea art. 4 din H.G. nr.
863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi
stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului
de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 728 din 08.09.2017)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 110/2017 pentru
modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017
privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare
ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii
în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei
rutiere (M.O. nr. 730 din 11.09.2017)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 1149/2017 privind aprobarea derogării pentru unele specii de lilieci (M.O. nr. 731 din
11.09.2017)
l H.G. nr. 643/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.u.G. nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin H.G. nr.
1.064/2013 (M.O. nr. 731 din 11.09.2017)
l Ministerul Transporturilor - Normele privind amplasarea şi
exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor din
30.08.2017 (M.O. nr. 732 din 12.09.2017)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2359/2017
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a O.G. nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor
fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul
cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale,
precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea
efectuării extragerilor (M.O. nr. 735 din 13.09.2017)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4796/2017
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 20172018 (M.O. nr. 736 din 13.09.2017)
l Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 1146/2017 pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile
şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului
lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor

ţiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de
asociaţie religioasă de către asociaţiile existente (M.O. nr. 737
din 13.09.2017)
l Guvernul României - Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de
bonă din 07.09.2017 (M.O. nr. 738 din 14.09.2017)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4794/2017
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 (M.O. nr. 739 din
14.09.2017)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat
naţional - 2018 (M.O. nr. 740 din 14.09.2017)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4795/2017
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în
învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2018-2019 (M.O. nr. 742 din 15.09.2017)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare
în învăţământ din 31.08.2017 (M.O. nr. 743 din 15.09.2017)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4793/2017
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018 (M.O. nr.
744 din 15.09.2017)
l Ministerul Transporturilor - Reglementarea tehnică privind
proiectarea şi dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire şi
staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul
localităţilor din 30.08.2017 (M.O. nr. 745 din 15.09.2017)
l Ministerul Transporturilor - Normele tehnice privind
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor din
30.08.2017 (M.O. nr. 746 din 18.09.2017)
l Ministerul Transporturilor - Normele tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a
pomilor în localităţile urbane şi rurale din 30.08.2017 (M.O. nr.
746 din 18.09.2017)
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4802/2017
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de
organizare a Programului "Școala după şcoală", aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5.349/2011 (M.O. nr. 749 din 19.09.2017)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 1143/2017 pentru
aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică
(M.O. nr. 753 din 20.09.2017)

Vladimir Putin şi Recep Tayyip Erdoğan, au discutat în 13
noiembrie, la Soci, aspecte privind relaţiile bilaterale şi situaţia
din Siria. Erdoğan a revenit la Soci în vizită oficială, la data de 22
noiembrie, unde a participat la summitul trilateral la nivel înalt
Turcia - Rusia - Iran, pe agenda căruia a figurat realitatea din
Siria şi acţiunile comune pentru detensionarea situaţiei.

Miniştrii de externe din Liga Arabă s-au întâlnit la Cairo
pentru a condamna presupusul sprijin acordat de Iran
miliţiilor din regiune. Summit-ul s-a desfăşurat pe fondul
intensificării tensiunilor dintre Riyad şi Teheran asupra
Libanului, a fost solicitat de Arabia Saudită pentru a discuta
presupusele „încălcări” comise de Iran în Orientul Mijlociu.

Negociatorii UE au c@zut de acord s@
pun@ cap@t geobloc@rii nejustificate
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia şi-au
onorat angajamentele asumate în cadrul reuniunii la
nivel înalt pe teme digitale care a avut loc în luna
septembrie la Tallinn, punând capăt geoblocării
nejustificate, unul dintre dosarele prioritare ale UE
pentru 2017
Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au
ajuns la un acord politic de a pune capăt geoblocării
nejustificate pentru consumatorii care doresc să
achiziţioneze produse sau servicii online în interiorul
UE. Noile norme vor stimula comerţul electronic, în
beneficiul consumatorilor şi al întreprinderilor care
profită de avantajele pieţei online tot mai dezvoltate
din UE.
Pentru cetăţeni, acest lucru înseamnă că vor
putea să folosească internetul pentru a cumpăra
aparate electrice noi, a închiria o maşină sau a-şi
achiziţiona bilete la concerte peste graniţe, în
aceleaşi condiţii ca şi în ţara lor de origine. Noile
norme vor garanta faptul că cetăţenii nu se vor mai
confrunta cu obstacole precum solicitarea de a plăti
cu o carte de debit sau de credit emisă în altă ţară.
Pentru întreprinderi, acestea vor aduce o mai mare
certitudine juridică în ceea ce priveşte desfăşurarea
activităţilor la nivel transfrontalier.
Noile norme stabilesc trei situaţii specifice în
care să poată fi exclusă de la bun început orice
justificare şi orice criteriu obiectiv care ar
permite aplicarea unui tratament diferit clienţilor
din state membre diferite ale UE.
Acestea sunt:
l Vânzarea de bunuri fără livrare fizică. Exemplu:
un client din Belgia doreşte să cumpere un frigider şi
găseşte cea mai bună ofertă pe un site german.
Clientul va avea dreptul să comande produsul şi să îl
colecteze la sediul comerciantului sau să organizeze
el însuşi livrarea la domiciliul său.
l Vânzarea de servicii prestate pe cale electronică.
Exemplu: o consumatoare bulgară doreşte să

cumpere servicii de găzduire pentru site-ul său de la
o întreprindere spaniolă. Aceasta va avea acum
acces la serviciu, se va putea înregistra şi va putea
achiziţiona serviciul respectiv fără a plăti comisioane
suplimentare faţă de un consumator spaniol.
l Vânzarea de servicii prestate într-un loc fizic
anume. Exemplu: o familie din Italia poate cumpăra
direct bilete la un parc de distracţii din Franţa, fără a fi
redirecţionată către un site din Italia.
Regulamentul nu impune obligaţia de a vinde şi
nu armonizează preţurile. Acesta abordează, în
schimb, discriminarea în ceea ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii în cazurile în care o astfel de
discriminare nu poate fi justificată obiectiv (de
exemplu, prin obligaţiile în materie de TVA sau prin
existenţa unor cerinţe juridice diferite).
Noile norme vor intra în vigoare direct, la nouă luni
de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE, pentru a
permite în special micilor comercianţi să se adapteze
la acestea.
Context
Un studiu al Comisiei a arătat că au fost identificate practici de geoblocare pe 63 % din site-urile analizate. Conform studiului menţionat, în 2015, mai puţin
de 40 % din site-uri le permiteau clienţilor de peste
graniţe să efectueze o achiziţie. Această situaţie are
ca rezultat mai puţine venituri pentru societăţi şi mai
puţine opţiuni pentru consumatori. Propus în mai
2016, ca parte a pieţei unice digitale, regulamentul
vizând eliminarea geoblocării nejustificate a fost
identificat drept o prioritate legislativă pentru 2017
prin acordul dintre cele trei instituţii europene din
cadrul declaraţiei comune de la începutul acestui an.
Acest regulament făcea parte dintr-un pachet privind
comerţul electronic, împreună cu o propunere
legislativă privind serviciile de livrare transfrontalieră
de colete şi o propunere legislativă vizând
consolidarea aplicării drepturilor consumatorilor.
IP/17/4781, 20.11.2017

Cancelarul Angela Merkel a declarat luni, 20 noiembrie, că eforturile sale de a forma un guvern de
coaliţie în trei au eşuat. Partidul Liber-Democrat (FDP) s-a retras în mod neaşteptat după mai mult de patru
săptămâni de negocieri cu blocul conservator al lui Merkel şi cu ecologiştii, invocând diferenţe
ireconciliabile. Eşecul negocierilor lasă Germania cu două opţiuni: Merkel formează un guvern minoritar
sau preşedintele declanşează noi alegeri dacă nu se formează niciun guvern.

Comisiei Europene a găzduit a 13-a întâlnire
anuală la nivel înalt cu lideri ai cultelor religioase
din întreaga Europă. Reuniunea se înscrie în
dialogul periodic cu bisericile, comunită ţile
religioase, organizaţiile filosofice şi neconfesionale,
prevăzut în Tratatul de la Lisabona.

Premierul japonez Shinzo Abe şi preşedintele rus Vladimir
Putin au fost de acord să pună în aplicare cu stricteţe sancţiunile
ONU asupra Coreei de Nord şi să continue să coopereze îndeaproape în încercarea de a opri programul nuclear al acestei ţări.
Imediat după ce a avut o întâlnire cu Putin în oraşul de coastă
vietnamez Danang, înaintea reuniunii APEC, Abe a mai declarat
reporterilor că au căzut de acord să accelereze ritmul pregătirilor
pentru programe economice comune care urmează să se
desfăşoare în insulele disputate între cele două ţări.
Întâlnirea, cea de-a 20-a între cei doi lideri, a avut loc doar câteva
zile după întâlnirea formală de la Tokyo între Abe şi Trump, unde cei
doi lideri au convenit că este nevoie de mai multă cooperare din
partea Chinei şi a Rusiei în privinţa Coreei de Nord.
Guvernul japonez intenţionează să dezvolte o rachetă de croazieră capabilă să atingă ţinte la sol. Ministerul Apărării va demara
cercetarea asupra rachetelor anti-nave din anul fiscal 2018 şi are în
vedere adăugarea capabilităţilor de atac la sol pentru rachete. Dacă
aceste vor fi realizate, va fi prima dată pentru Japonia când va
dezvolta rachete de croazieră de atac la sol la scară completă.
Razele de croazieră sunt arme ghidate cu precizie care se
îndreaptă spre ţinte folosind radar de bord şi alte echipamente. În
comparaţie cu rachetele balistice care zboară pe o curbă parabolică,
rachetele de croazieră zboară cu ajutorul aripilor şi a motoarelor cu
jet, la fel ca şi aeronavele. La ora actuală, cele mai populare pe acest
segment sunt rachetele de croazieră americane Tomahawk.
Iranul a respins cererea preşedintelui francez Emmanuel
Macron de a discuta despre programul rachetelor balistice al
Teheranului, afirmând că acordul nuclear semnat cu puterile
mondiale în 2015 nu este „negociabil”.
Macron, în cursul unei vizite efectuate la Dubai, a declarat că este
foarte îngrijorat de programul de rachete al Teheranului. În replică,
purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Iran a
declarat că programul priveşte rachete defensive şi nu are nicio
legătură cu acordul nuclear, care a pus capăt activităţii nucleare a
Iranului, în schimbul scutirii de sancţiuni.
Papa Francis, într-un mesaj exprimat la conferinţa Pontificală
Accademia Vita, cu ocazia întâlnirii europene a Asociaţiei medicale
mondiale dedicată chestiunilor legate de sfârşitul vieţii, organizată
pe 16-17 noiembrie în Cetatea Vaticanului de Academia pontificală
pentru viaţă, consideră că "În unele cazuri, este posibil din punct de
vedere moral să se renunţe la utilizarea mijloacelor terapeutice".
"Este permisă din punct de vedere moral renunţarea la aplicarea
mijloacelor terapeutice sau suspendarea lor atunci când utilizarea
lor nu corespunde criteriului etic şi umanist", scrie Francis în mesaj.

l Data ieşirii Marii Britanii din UE adoptată oficial de cabinetul britanic este 29 martie 2019, ora 23.00 GMT l Congresul american a aprobat cheltuieli militare de aproape 700
de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, cu aproximativ 4% mai mult faţă de suma cerută de Casa Albă l Banca centrală britanică, Banca Angliei, a mărit ratele
dobânzilor pentru a reduce inflaţia, către ţinta de 2%, în condiţiile în care cea mai recentă cifră era de 3% l Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său chinez, Xi
Jinping, au semnat la Beijing mai multe acorduri comerciale, în diferite sectoare precum energie, automobile, aeronautică, industria agroalimentară şi electronică, cu o
valoare estimată de peste 250 miliarde dolari l La summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfăşurat în Vietnam, au participat şi preşedinţii Statele Unite,
Chinei şi Rusiei. O întâlnire oficială Trump - Putin nu a avut loc, cei doi având o discuţie de câteva minute în marja evenimentului l Preşedintele Zimbabwe, Robert Mugabe, a
remis parlamentului o scrisoare prin care renunţă la mandatul său l Gerry Adams, preşedintele din 1983 al partidului republican irlandez Sinn Fein, a anunţat că în 2018 va fi
organizat un congres special pentru alegerea unui succesor l Toate autoturismele noi ar trebui să fie echipate cu sisteme de asistenţă capabile să detecteze pietonii, să
frâneze automat şi să adapteze viteza, spune o rezoluţie adoptată recent de PE l Cetăţenii din Israel au comemorat 22 de ani de la asasinarea fostului premier Yitzhak Rabin
l Guvernul japonez intenţionează să oprească câteva din cele peste 100 de stimulente fiscale speciale pentru companii acordate în prezent societăţilor mari, în anumite
condiţii, dacă acele companii nu reuşesc să majoreze în mod adecvat salariile şi investiţiile de capital l Irlanda va interzice folosirea animalelor sălbatice în spectacole de
circ începând cu data de 1 ianuarie 2018. 41 de ţări au interzis deja folosirea animalelor sălbatice în spectacole de circ iar 19 dintre acestea se află în Europa l

Surs@ de c@ldur@ sub vestul Antarcticii

Un nou studiu al NASA aduce noi dovezi că o sursă de
căldură geotermală se află adânc sub Marie Byrd Land din
Antarctica, explicând astfel o parte din topirea care creează
lacuri şi râuri sub mantaua de gheaţă. Deşi sursa de căldură
nu reprezintă o ameninţare nouă pentru întinderea de gheaţă din Antarctica de Vest, aceasta poate explica de ce stratul
de gheaţă s-a micşorat rapid la începutul epocii schimbărilor
climatice actuale şi de ce este astăzi atât de instabil.
Stabilitatea unui strat de gheaţă este strâns legată de
cantitatea de apă care o lubrifiază de jos, proces care
permite gheţarilor să alunece mai uşor. Înţelegerea surselor
şi a viitorului apelor topite din vestul Antarcticii este
importantă pentru estimarea ratei în care gheaţa se poate
pierde în ocean pe parcursul următorilor ani.
Stratul de rocă solidă antarctic este acoperit cu râuri şi
lacuri, dintre care cel mai mare este mărimea lacului Erie.
Multe lacuri se umflă şi se golesc rapid, forţând suprafaţa
gheţii la mii de metri deasupra lor să se ridice şi să scadă cu
până la 6 metri. Mişcarea permite oamenilor de ştiinţă să

estimeze unde şi ce cantitate de apă există la bază.
Potrivit unui comunicat de presă al NASA, „pene de
manta” aflate adânc sub Marie Byrd Land din Antarctica
explică o parte din instabilitatea care afectează stratul de
gheaţă. „Pana de manta” reprezintă o regiune îngustă din
manta, mai fierbinte decât mantaua din jur. Diferenţa de
temperatură permite ca materialul fierbinte din manta
(magma) să se ridice la suprafaţă şi apoi să se extindă sub
crustă. Deoarece aceasta materie este foarte fierbinte,
determină umflarea crustei.
Acum, potrivit unui studiu publicat în Journal of Geophysical Research: Solid Earth, este vorba, cel mai probabil,
despre un hotspot - o zonă cu o temperatură relativ ridicată
în comparaţie cu împrejurimile acesteia, o aglomerare de
magmă distribuită sub forma unui penaj sub manta, care
arde crusta şi naşte vulcani. Flotabilitatea materialului din
crustă face ca scoarţa terestră să se îndoaie în sus.
Teoria penelor de manta a fost formulată în urmă cu 30
de ani de un om de ştiinţă de la Universitatea din Colorado,
Denver, care a sugerat că o pană de manta ar putea fi sursa
de căldură din regiunea Marie Byrd şi ea ar fi responsabilă
de activitatea vulcanică regională şi de caracteristica topografică a locului. Teoria a fost aplicată în anii 1970 şi pentru a
explica activitatea geotermală care se produce departe de
limita unei plăci tectonice, cum ar fi Hawaii şi Yellowstone.
Până acum, această zonă în sine nu a fost identificată,
fiind dedusa doar din activitatea de la suprafaţă. Măsurătorile seismice foarte recente au susţinut acest concept. Când
Helene Seroussi de la Jet Propulsion Laboratory in
Pasadena, California, a decis să verifice această teorie prin
modelarea numerică. Împreună cu o echipă de la JPL, a
îmbunătăţit modelul Ice Sheet System Model (ISSM), o
reprezentare numerică a fizicii plăcilor de gheaţă, pentru

captarea surselor naturale de încălzire şi transport de căldură din zonele cu apă îngheţată, în curs de topire şi lichidă.
Pentru a se asigura că modelul a fost realist, oamenii de
ştiinţă au verificat modificările în altitudinea suprafeţei de
gheaţă observate prin satelit de NASA, IceSat, şi
operaţiunea aeropurtată IceBridge.
Ei au descoperit că fluxul de energie din zona caldă a
mantalei nu trebuie să depăşească 150 milliwaţi pe metru
pătrat. Pentru comparaţie, în regiunile din SUA fără
activitate vulcanică, fluxul de căldură din mantaua
Pământului este de 40 până la 60 milliwaţi. Sub parcul
naţional Yellowstone, SUA, - un punct bine cunoscut
geotermic - căldura radiată de sub suprafaţă este de
aproximativ 200 milliwaţi pe metru pătrat, medie pe întregul
parc, deşi caracteristicile geotermale individuale, cum ar fi
gheizerele, sunt mult mai calde.
Toate simulările au arătat că un singur loc din Antarctica
este compatibil cu rezultatele numerice şi datele culese din
spaţiu: o zonă în interiorul Mării Ross iar căldura din manta
în această regiune poate ajunge la stratul de gheaţă printr-o
fisură, adică o ruptură a crustei Pământului, aşa cum apare
în Valea Rift din Africa.
Concluzia este că există o pană de manta, unde sunt
cantităţi enorme de presiune şi căldură, sub Marie Byrd
Land din Antarctica de Vest, formată cu mult înainte de
apariţia stratului de gheaţă. La sfârşitul ultimei ere glaciale,
acum 11.000 de ani, suprafaţa de gheaţă a trecut printr-o
perioadă de pierdere rapidă şi persistentă a gheţii atunci
când schimbările climatice globale şi creşterea nivelului
mării au împins apa caldă mai aproape de straturile
îngheţate - aşa cum se întâmplă astăzi. Această sursă
locală de căldură s-ar fi format în urmă cu 50-110 milioane
de ani, înainte chiar ca stratul de gheaţă de aici să fi existat.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând 6 bucă ţi ţeav ă de
aluminiu diametru 90 mm,
lungime 6 m. Tel. 0743-092858.
Vând dulap pal melaminat la
dimensiunile 200x85x50 cm preţ
300 lei, plus 2 fotolii la preţ 150 lei
sau totul împreună 400 lei. Tel.
0720-313713.
Vând urgent pantofi de piele
de culoare negri, mărimile 30/36,
două perechi de schiuri 180 şi
190, diferite ceasuri de mână şi 2
perechi de ghete de bărbaţi
mărimile 41/42 în stare foarte
bună. Tel. 0770-515588.
Vând vin oltenesc roşu şi alb,
de calitate superioară, şi ţuică de
prună de 40 grade. Tel. 0355410232.
Vând trifoi (Moniom) şi bucăţi
de marmură. Tel. 0255-232955.
Vând păpuşi de copii, preţ 60
lei neg., sursă atx de 400 W, hdd
80 GB, 40 GB, dvd-rw. Tel. 0355807491.
Vând la Oraviţa stâlpi din lemn
de salcâm pentru gard; panouri
tablă de 2 mm grosime; bară din
alamă; puieţi pruni altoiţi; televizor
color; telefon Nokia cu 2 cartele;
căţei rasa ciobănesc. Tel. 0729077734. (RR)
Vând în Re şi ţa robot de
bucătărie Moulinex, nou, în stare
foarte bună, 150 lei neg; televizor
color Samsung cu diagonala 35
cm, necesită mici repara ţii;
pereche de ghete nr. 43 de
bărbaţi, 60 lei; televizor color
Provision cu diagonala 48 cm,
telecomandă, 130 lei; televizor
color Eurocolor cu diagonala 51
cm, 100 lei neg; 3 televizoare
color, necesită mici reparaţii, 50 lei
buc; pereche de pantofi de femei
nr. 36 din piele, 60 lei; 2 perechi de
căşti audio, 15 lei; 2 perechi de
schiuri, 1.80 m, 1.90 m, 30 lei; ace
pentru maşină de cusut Singer, 15
lei setul; ceas electronic bărbătesc, 20 lei; diferite ceasuri de
femei; pereche de blugi, 30 lei;
hdd 80 GB, 20 lei; sursă ATX
pentru unitate centrală de 400 W,
20 lei; placă video 256 MB, 20 lei;
dvd-ram, 20 lei; păpuşi pentru
copii. Tel. 0770-515588, 0741580306, 0737-575779. (RR)
Vând la Reşiţa o purcea de 1
an, la 180-200 kg, 1500 lei. Tel.
0757-773630. (RR)
Vând la Teregova porci de
carne, 8 lei/kg, aduc carcasă, 10
lei/kg, pe comandă în Reşiţa şi
împrejurimi. Tel. 0729-105832,
0724-488142. (RR)

Vând în Reşiţa schiuri, bocanci
de schi şi plăci de snowboard,
diferite mărimi şi modele, de la
150 lei; band ă de alergat
profesională, 1000 lei; laptop HP
cu procesor i5, în stare foarte
bună de funcţionare, 500 lei; pat
de dormitor supraetajat din lemn
masiv, pentru 2 persoane, 2x1 m,
600 lei; orgă electronică profesională, 1000 lei. Tel. 0752-030888,
0255-233172. (RR)
Vând la Anina că ţea de
Bucovina de 1 an, cu microcip,
carnet de sănătate, 150 €. Tel.
0764-010297. (RR)
Vând la Anina aparat de
sudură la 220-380 V, 800 lei. Tel.
0787-886991, 0255-240157. (RR)
Vând marmură. Tel. 0255232955. (RR)
Vând costum popular de
valoare din regiunea Banat. Tel.
0744-664106. (RR)
Vând la Peciu Nou vaci cu
lapte şi gestante; porci graşi la
120-200 kg, 10 lei/kg; baloţi de
fân, de lucernă, rotunzi mari. Tel.
0764-558013. (RR)
Vând la Cornea iapă 8 ani,
1200 lei neg. Tel. 0755-168856.
Vând costum Slim Fit culoare
gri, mărimea 50, 200 lei; geacă de
piele mărimea LXL culoare maro,
150 lei. Tel. 0745-971702. (RR)
Vând în Reşiţa 2 teracote;
aragaz Glem Gas inox. Tel. 0355426552. (RR)
Vând la Cărbunari doi mânji de
1 an şi 6 luni, rigi, unul are coama
albă şi unul galbenă, semimurani,
iapă şi armăsar, 7300 lei, se vând
şi separat.Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Reşiţa tăuraş de 4 luni.
Tel. 0755-078696. (RR)
Vând în Reşi ţa consol ă
PlayStation 2 cu jocuri incluse, 2
manete, 2 carduri de memorie 8 şi
16, cablurile aferente, 250 lei;
frigider cu 2 uşi în stare foarte
bună de funcţionare, 500 lei; geţi
groase de copii îmblănite şi
impermeabile; calculator cu
monitor Philips, 300 lei; televizor
Beko pentru piese de schimb. Tel.
0743-999919. (RR)
Vând în Reşiţa 10 oi, 8
fătătoare şi 2 mieluţe, 2500 lei fix.
Tel. 0732-147902. (RR)
Vând în Reşiţa rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru
pentru bărbaţi, 200 lei; oglindă
mare, 30 lei; mască pentru vană,
100 lei; 2 covoare persane, 120 şi
300 lei; masă pentru 6 persoane,
70 lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând la Birda balo ţi de
lucernă, 10 lei balotul. Tel. 0728767494, 0787-406791. (RR)
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Vând în Reşiţa 3 familii de
albine cu lăzile aferente, 500 lei
familia; lăzi de albine supraetajate
cu 12 rame sus şi 12 jos, 100 lei
buc; faguri, 200 lei cutia de 5 kg;
capră, 150 lei; bicicletă Elegant;
motocultor cu freză, 400 €. Tel.
0786-362752. (RR)
Vând la Oţelu Roşu boiler 200 l
pentru baie din tablă emailată, cu
focar din fontă; boiler electric 200
l; televizor color Panasonic în
carcasă de plastic diagonala
57/37. Tel. 0757-774739. (RR)
Vând un taragot. Tel. 0745422297. (RR)
Vând în Caransebeş canapea
extensibilă, 600 lei; birou pe colţ
plus calculator, monitor şi unitate,
700 lei; colţar de sufragerie din
piele, model cu perne mari, 600
lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Bozovici scaune,
dulăpioare, din lemn masiv, colţar
de 2 persoane; pereche de cai; 50
buc stâlpi de beton pentru gard.
Tel. 0720-315338. (RR)
Vând în Mercina 2 perechi de
păuni, 150 € perechea; purcei 5 şi
6 luni. Tel. 0765-855538. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri, bocanci
de schi, plăci de zăpadă, patine,
preţuri neg. Tel. 0766-958089. (rr)
Vând în Reşiţa o oaie pentru
sacrificat; viţel 10 săptămâni, 500
lei. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Reşiţa masă de bucătărie 1.10 x0.40, cu 2 taburete,
150 lei; maşină de bărbierit Philips
nouă, 150 lei. Tel. 0770-515627.
Vând la Mehadia circular
trifazic cu motor de 12 kW, 2500 lei
neg. Tel. 0721-698600. (RR)
Vând în Reşiţa trotinetă de
aluminiu marca Hudora, 50 lei;
telefon LG, 150 lei; staţie de
cameră Schneider compusă din
radio şi egalizator, 150 lei; disc
profesional pentru tăiat beton
marca Pferd, 230 mm, 150 lei;
bicicletă de copii nouă, roţi de 20,
130 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa cuptor Vesta în
stare foarte bună; 2 picturi de
Vasile Gaidoş din anii '80; pompă
submersibilă pentru apă; pick-up
şi discuri vinil cu muzică uşoară,
populară, tangouri, poveşti pentru
copii; maşină de cusut veche;
maşină de cusut mecanică Ileana;
pătuţ pentru copii cu baldachin; 2
butoaie de plastic 200 l; monede şi
bancnote vechi. Tel. 0734045001. (RR)
Vând la Bocşa grăsuni 30-70
kg, duroc şi petrean; baloţi de
lucernă; baloţi de paie. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Reşiţa lemne de prun
pentru foc, 3 metri ster. Tel. 0749226373. (RR)
Vând la Reşiţa televizoare
color în stare foarte bună de
funcţionare, 150 lei buc. Tel. 0787633907. (RR)
Vând la Reşiţa televizoare
color cu diferite diagonale, în stare
foarte bună de funcţionare, 150 lei
buc. Tel. 0749-423725. (RR)
Vând la Sacu porci 140-170
kg, 10 lei/kg. Tel. 0761-690834,
0784-548078. (RR)
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Vând la Butin purcei de 6
săptămâni. Tel. 0723-128805. (rr)
Vând la Timişoara 2 telefoane
Nokia 215, fără căşti, noi, 200 lei
buc, 1 Nokia 108 cu ecran puţin
spart, 100 lei şi un LG aproape
nou, 150 lei neg. Tel. 0762112012, 0741-571238. (RR)
Vând în Reşiţa 2 porci, 110
respectiv 140 kg. Tel. 0742557595. (RR)
Vând la Ezeriş un cal negru de
2 ani şi 6 luni, 1500 lei; vacă 3 ani,
2700 lei; 9 purcei de 3 luni, 300
lei/buc; preţuri neg. Tel. 0722589526. (RR)
Vând la Sacu grăsuni 25-30
kg, 600 lei perechea; armăsar,
2500 lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Caransebeş oi tinere,
220 lei sau schimb cu porci. Tel.
0734-975336. (RR)
Cumpăr în Reşiţa bazin de
plastic cu grilaj, robinet şi capac.
Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Gârlişte 3 porci rasa
Mangaliţa 120-160 kg, de la 10
lei/kg. Tel. 0255-234404. (RR)
Vând la Caraşova abric cu
masă reglabilă pe stand şi abric cu
masă fixă; preţuri neg la faţa
locului. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând în Oţelu Roşu abric din
metal, 1000 lei. Tel. 0786-829255,
0255-532129. (RR)
Vând la Reşiţa dormitor rustic
din lemn complet; dulap coridor;
cuier coridor; pantofar coridor;
dulap stil turn şi dulap suspendat
de baie; plită plus cuptor; aragaz;
diferite covoare şi carpete. Tel.
0744-759866. (RR)
Vând în Reşiţa vitrină de
sufragerie, 150 lei; măsuţă de
sufragerie, 160x70x60, 120 lei;
preţuri neg. Tel. 0720-012537,
0355-808617. (RR)
Vând purcei de 8 săptămâni,
500 lei perechea. Tel. 0762314137. (RR)
Vând la Caransebeş boiler
electric 80 l în bună stare de
funcţionare; motor electric de la
maşină Albalux 7; 4 uşi din lemn
complete, în stare bună, 1 m
lăţime, 2 m lungime, 200 lei buc
neg; 3 geamuri termopan. Tel.
0768-776073, 0255-510239. (RR)
Vând în Reşiţa cuptor Vesta.
Tel. 0741-918099. (RR)
Vând la Anina chiuvetă dublă
din inox pentru bucătărie, 80x50,
150 lei; candelabre din cupru cu 2,
8 şi 12 braţe; covor mochetă de
7x0.80 m, cu 4 carpete; 2 covoare
persane 1.50x2.00 m. Tel. 0255240038, 0787-711230. (RR)
Vând la Târnova 2 porci 80-90
kg, 10 lei/kg; 15 oi la prima fătare
în primăvară. Tel. 0764-422290.
Vând la Târnova 40 de oi la
prima şi a 2-a fătare, miei. Tel.
0766-228380. (RR)
Vând la Caraşova porc de 110
- 140 kg, 10 lei/kg; jumătate de
carcasă de porc, 10 lei/kg viu. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)
Vând în Reşiţa 16 pătuţuri noi
pentru copii de grădiniţă, 1.48 x
0.78, au saltea plus lenjerie, 350
lei neg. Tel. 0730-954776. (RR)
Vând la Cornea război de ţesut
cu toate uneltele necesare,
vechime foarte mare; cufăr foarte
vechi şi ladă de zestre. Tel. 0748138778. (RR)

Ofer la preţ foarte convenabil
scaun cu rotile nefolosit, unei
persoane care nu- şi poate
manevra singură scaunul. Tel.
0255-226399.
Vând bidoane cisternă de
1000 litri, preţ 350 lei, pentru
comenzi mai mari preţul se
negociază şi asigur şi transport la
domiciliu. Tel. 0744-392317
Vând cărucior pentru bolnavi
handicapaţi, cu 4 roţi, în Reşiţa.
Tel. 0723-815421.
Vând la Târnova vacă şi viţel
de 4 săptămâni, 3800 lei; mânză
de 5 luni, 4000 lei. Tel. 0721895774. (RR)

Auto-Moto-Velo
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Închiriez garaj în Govândari.
Preţ 250 lei/lună fix. Tel. 0721414951.
Vând la Oraviţa Dacia 1310, în
stare foarte bună; ambreiaje
pentru Tab sau tractor U650. Tel.
0729-077734. (RR)
Vând la Reşiţa cauciucuri de
iarnă M+S diferite mărimi şi
modele, de la 60 lei buc; jante de
tablă pentru diferite tipuri de
maşini, 50 lei buc; seturi jante
aluminiu pe 14, 15, 16 ţoli, 500 lei
setul; biciclete de bărbaţi şi femei,
din aluminiu, cu 24 de viteze, 400
lei buc. Tel. 0752-030888, 0255233172. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia 1310
albă din 2002, 140.000 km, injecţie, benzină, cauciucuri vară/
iarnă, portbagaj şi multe altele,
acte la zi, ITP 2018 luna 5-a, 1500
lei. Tel. 0729-566125. (RR)
Vând la Caransebeş tractor
Fiat 445 românesc, fabricat în
1990, cu manetă, 6 viteze, stare
bună de funcţionare, 2850 €; plug
cu 2 brazde românesc în stare
bună de funcţionare; semănătoare de porumb pe 4 rânduri, de
Piatra Neamţ, 750 €; un disc cu 2
baterii, 850 €; motocositoare
Carpatina, motor pe benzină de 7
CP, cu masa de 1.60, în stare
foarte bună de funcţionare, 450 €;
Opel Vectra din 2000, 1.8 benzină,
taxe la zi, 1100 €. Tel. 0764140901. (RR)
Vând bicicletă mountain bike
Bulls Sharptail cu frâne hidraulice
pe disc, schimbătoare Shimano,
suspensie hidraulică pe faţă,
model 2016, în stare foarte bună
de funcţionare, 400 € neg. Tel.
0745-971702. (RR)
Vând la Ezeriş Opel Vectra din
1992, diesel de 1.7, în stare de
funcţionare, pentru piese, 250 €.
Tel. 0723-493479. (RR)
Vând la Birda tractor
Mitsubishi 26 CP, 3500 € neg;
plug, freză, disc; Tico, 250 €. Tel.
0728-767494, 0787-406791. (RR)
Vând la Bocşa catarg de
motostivuitor complet, cu cilindru,
lanţuri, gheare, 400 € neg. Tel.
0744-381141. (RR)
Vând în Reşiţa plug John
Deere de 445, cu 2 brazde, 500 €;
bloc motor complet la schimb cu
remorcă la 700 kg; bloc motor
incomplet, 400 €. Tel. 0767679777. (RR)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
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21 Noiembrie 2017

163,2575

22 Noiembrie 2017

163,3431

Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
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Vând în Reşiţa Dacia Logan
din 2009, 18.200 km la bord, jante
cu anvelope de iarnă, curea
distribuţie schimbată, 4200 € neg.
Tel. 0766-692697. (RR)
Vând Fiat Punto din 2001, 1.2
benzinar, 800 €. Tel. 0745-971702
Vând în Timi şoara Dacia
Duster de 1600 cmc din 2011,
stare perfect ă, gri metalizat,
echipat pentru iarnă. Tel. 0745422297. (RR)
Vând în Bozovici tractor U650,
fără cabină, fabricat la Braşov,
primul proprietar, cu 2 remorci,
una basculabilă şi una platformă,
plug cu 3 brazde; Opel Astra J din
2012, funcţionează impecabil;
jeep Daihatsu Feroza; 2 biciclete
aduse recent; jeep-uri diferite
mărci. Tel. 0720-315338. (RR)
Vând în Constantin Daicoviciu
(fostă Căvăran) un set jante
aluminiu plus cauciucuri de iarnă
185x55x15, 700 lei. Tel. 0726291149. (RR)
Cumpăr în Reşiţa 2 anvelope
de iarnă 195x65x15, cu profil bun.
Tel. 0722-420003. (RR)
Vând în Reşiţa grape pentru
tractor de 3 m lăţime, 600 lei;
căruţă pentru tractor, 1700 lei;
greblă de adunat tip păianjen, 700
€; remorcă de împrăştiat gunoiul
de grajd; prăşitoare pe 4 rânduri
pentru tractor, 500 €; tocătoare
pentru păşune, pentru tractor, 800
€. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând la Mehadia 2 căruţe, una
pe cauciucuri de 13 de Dacia,
uşoară pentru un cal, şi una pe
cauciucuri de 16 de Aro, 1000 lei
buc; 2 căruţe pe roţi de lemn, 1000
lei ambele; cap de lebădă de
ridicat maşini, 200 lei. Tel. 0721698600. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
iarn ă Michelin 215x55x16 şi
175x65x14, preţuri neg; scuter de
49 cmc în 4 timpi, adus recent, 300
€; jante de tablă de Nissan
Almera, Mazda 626 şi Mitsubishi,
pe 14 ţoli, pe 4 găuri, 50 lei/buc.
Tel. 0745-134127. (RR)
Cumpăr la Bocşa 2 cauciucuri
175 sau 185 x14 C pentru Dacia
Papuc. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Anina delcou de
Dacia, planetare şi multe alte
piese. Tel. 0787-886991, 0255240157. (RR)
Cumpăr 2 cauciucuri de iarnă
pentru Matiz 155x65x13. Tel.
0787-886991, 0255-240157. (RR)
Vând la Oraviţa disc agricol
mare de Piatra Neamţ; greblă de
adunat fânul, pe curele; cositoare
după tractor pe 2 tamburi; presă
de balotat; căruţă rustică pe roţi de
lemn; maşină de împrăştiat azot în
tiranţi; semănătoare de cartofi pe
3 rânduri; disc agricol adus din
Suedia. Tel. 0762-179725. (RR)
Vând în Reşiţa spoiler Vw, 150
lei; 5 jante plus cauciucuri de
iarnă, 200 lei; spoiler, parbriz
spate şi faţă pentru Renault
Twingo; Renault Twingo 1300
cmc, pentru piese, stare bună de
funcţionare, fără talon, 300 €; 4
jante aluminiu plus cauciucuri de
iarnă, 200 €; microbuz de marfă
BMW, 5000 € neg. Tel. 0749423725. (RR)
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Vând în Rafnic pompă de
injecţie rotativă pentru Massey
Ferguson în 4 pistoane şi coloană
pentru trompă, tot pentru
Ferguson, 1600 lei; dinam pentru
tractor. Tel. 0773-850512. (RR)
Vând la Mehadia tractor U445
românesc fabricat în 1991, primul
proprietar, 3200 € neg; capestan
de 3 t tracţiune, 200 €. Tel. 0728353457. (RR)
Vând la Sacu scuter Peugeot,
motor de 49, acte la zi. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa motor Golf 3
1.9 TD, 150 €; motor de Aro
complet, 200 €; punte de Aro cu
roţi pe 15 sau 16, 200 €; axă cu
butuci de remorcă cu roţi pe 15
noi, 250 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând în Reşiţa Mercedes CClass 200 break; Ford Focus
break; set de roţi de var ă
cauciucuri noi pentru Ford Focus,
2 seturi de jante aluminiu pentru
Mercedes, pe 15 respectiv pe 16.
Tel. 0737-750977. (RR)
Vând la Anina Ford Focus din
2002, motor 1.8 diesel, acte la zi,
culoare verde, 1900 € neg. Tel.
0764-010297. (RR)
Vând la Caraşova 2 cauciucuri
de 20 ţoli. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând în Oţelu Roşu 3 biciclete
aduse recent, 1000 lei buc. Tel.
0786-829255, 0255-532129. (RR)
Vând în Timiş Opel Astra din
1999, în stare bună, 900 €. Tel.
0755-993060. (RR)
Vând la Caransebeş Opel
Calibra Sport, culoare roşie,
înmatriculat. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând la Anina autoturism Cielo
din 2006, în stare perfectă de
func ţionare, arat ă impecabil,
80.000 km rulaţi, 1000 €. Tel.
0255-240038, 0787-711230. (RR)
Vând la Caraşova tractor
McCormick International de 42
CP, preţ neg la faţa locului;
şpriţieră pentru erbicidat cu bazin
de inox de 300 l. Tel. 0749971068, 0255-232277. (RR)

Imobiliare
Vând casă cu 5 camere, curte
mare cu fântână, dependinţe, în
Ticvaniu Mic, nr. 329. Tel. 0255215197.
Vând casă din cărămidă roşie,
4 focuri gaz metan, fântână
betonată, canalizare, în col.
Poiana Golului 22A Reşiţa. Tel.
0724-681964.
Vând casă în comuna Doclin,
casă nouă cu 3 camere + casă
veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Schimb casă la 25 km de
Reşiţa, zonă de deal, cu zonă de
şes sau garsonieră în Reşiţa. Posibil şi vânzare. Tel. 0761-281382.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Vând în Reşiţa apartament 3
camere în Micro 3, termopane,
gresie, faianţă, etaj 2/4; în zona
Dealul Crucii, o casă renovată,
izolată, mobilată, centrală,
grădină mare, pomi fructiferi,
foişor în curte; preţuri neg la faţa
locului. Tel. 0720-054752. (RR)
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Vând la Gherteni ş cas ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, anexe, aproape de şosea
şi gară, poate fi ocupată imediat,
18.500 € neg. Tel. 0737-575825.
Vând teren 6000 mp în zona
Vama Naidăş, la şosea, 100 m de
vamă. Tel. 0743-092858.
Vând la Bocşa o casă cu 2
camere, construcţie nouă cu toate
utilităţile, 15.000 € neg. Tel. 0761606403. (RR)
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, cu posibilitatea construcţiei unei cabane, preţ avantajos.
Tel. 0751-198599. (RR)
Vând la Berli şte o cas ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, bucătărie de vară, curte
mare, grădină 1100 mp, mobilată,
utilată, sau la schimb cu o garsonieră în Reşiţa sau apartament 2
camere în Oraviţa. Tel. 0723329364. (RR)
Vând la Peştere 1 hectar de
p ământ apar ţinând comunei
Sacu, între Sacu şi Căvăran, 3000
€ fix. Tel. 0741-055099. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă Generală 2, apartament 3 camere, bucătărie, 2 băi, 2 coridoare, confort
1, decomandat, 75 mp, etaj 4, acoperit cu ţiglă. Tel. 0355-410070.
Vând în Eftimie Murgu casă
din cărămidă arsă compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instalaţie sanitară,
încălzire centrală, canalizare,
fântână în curte, grădină. Tel.
0355-806536. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Mociur,
casă din cărămidă compusă din 3
camere, cămară, beci, grajd
pentru animale, coteţe de porci,
vie, teren 1 hectar şi 400 ari,
30.000 €. Tel. 0786-362752. (RR)
Caut chirie sau cump ăr
apartament în Reşiţa. Tel. 0720315338. (RR)
Vând apartament în Timişoara, zona Giroc. Tel. 0720-315338.
Cumpăr terenuri intravilan şi
extravilan lângă şosea, zona
Bozovici-Mehadia. Tel. 0720315338. (RR)
Vând în Reşiţa casă divizată în
2 apartamente, pe Str. Cireşului
nr. 51. Tel. 0744-905597. (RR)
Vând în Săvârşin, vis-a-vis de
grădina regală, casă la curte, 180
mp, construită în 2005 de către
firmă, cu toate expertizele necesare, compusă din 5 dormitoare,
living, sufragerie, baie, bucătărie,
hol, coridor mare, 2 grupuri sanitare, scară interioară, canalizare
la stradă - trebuie doar racordată,
fântână, hidrofor, centrală pe
lemne, calorifere, grădină, livadă,
pădure 400 mp, terenul total 4000
mp, casa se vinde cu 2 dormitoare
mobilate şi o bucătărie mobilată,
preţ discutabil la faţa locului. Tel.
0744-324918. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa,
apartament cu 2 camere. Tel.
0741-112239. (RR)
Vând în Timi şoara cas ă
compusă din 3 camere, baie,
bucătărie, toate utilităţile. Tel.
0745-422297. (RR)
Vând în Oţelu Roşu o casă,
14.000 €. Tel. 0786-829255,
0255-532129. (RR)
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Vând în Caransebeş apartament 3 camere, mobilat, centrală,
etaj 3. Tel. 0768-776073, 0255510239. (RR)
Vând la Caransebeş, zonă
centrală, o casă cu 3 camere,
baie, bucătărie, anexe, curte,
grădină 300 mp, 45.000 € neg. Tel.
0734-511662. (RR)
Vând la Doclin o casă cu etaj
compusă din 5 camere mobilate,
renovată recent, suprafaţa construibilă 400 mp, 25.000 € neg. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând în Reşiţa casă 3 camere,
apă, curte, gaz metan, teren 1500
mp. Tel. 0758-816969.
Vând sau închiriez apartament
1 cameră, Reşiţa, zona Mociur,
blocurile de familişti, 40 mp, etaj 1,
balcon, nemobilat, 8500 € pentru
vânzare şi 100 € la închiriere. Tel.
0766-603190.
Vând casă în Reşiţa, str.
Rândul III nr. 36, 5 camere, gaz,
apă. Preţ 28.000 € sau schimb cu
apartament 1-2 camere +
diferenţă. Tel. 0769-862016.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut instalator autorizat
pentru mutarea contoarelor de
apă rece din apartamente pe
scara blocului. Tel. 0741-075505.
Căutăm femeie de serviciu la
bloc cu 4 etaje, strada Libertăţii bl.
B7. Tel. 0774-601613.
Caut bătrân pentru îngrijire.
Tel. 0787-362755.
Caut să îngrijesc bătrân. Tel.
0746-907129, 0735-014585.
Caut să îngrijesc bătrân. Tel.
0744-951545.
Asistentă medicală cu experienţă, execut injecţii şi perfuzii la
domiciliul pacientului. Rog
seriozitate. Tel. 0725-232724.

Caut o femeie care s ă
locuiască într-o casă la sat, 50 km
de Reşiţa, pentru a ajuta o bătrână
imobilizată. Tel. 0724-743213.
Execut, repar, vopsesc, montez, rulouri Esslinger din lemn de
tei, plastic şi aluminiu, oblon mobil
din lemn (şolocat). Reparaţii capitale şi vopsire pentru rulourile din
lemn. Înlocuiesc rulouri din lemn
degradate cu rulouri noi din PVC.
Am orice fel de piese de schimb.
Tel. 0744-197439, 0729-468288.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50
€. La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.

Matrimoniale
Domn 46 ani, fără obligaţie,
puţin hcp, doresc o d-nă până în
55 ani, fără obligaţie, nefumătoare, neromă, pentru căsătorie.
Tel. 0728-215841.
Domn 54 ani, prezentabil, fără
obligaţie, doresc d-nă 46-56 ani,
fără obligaţie, pentru prieteniec ăsătorie. Tel. 0723-571501
Reşiţa.
Tânăr serios doresc să cunosc
o femeie fără copii din CaraşSeverin pentru o relaţie serioasă
de durată şi căsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0725-436050.
Bărbat nefumător, nealcoolic,
58 ani, doresc să cunosc o
doamnă de vârstă apropiată
pentru o relaţie serioasă. Tel.
0761-281382.
Bărbat 59 ani, văduv, caut
parteneră de viaţă, să locuiască
cu mine la ţar ă, de vârstă
apropiată, fără obligaţii. Tel. 0720913709.
Caut femeie f ără inhibi ţii
pentru relaţie intimă de durată şi
distracţie doar din plăcere, fără
bani. Am loc. Eu tânăr simpatic.
Tel. 0725-436050.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.11.2017
REŞIŢA: agent de vânzări: 1; asistent medical generalist: 1;
asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii): 6; confecţionerasamblor articole din textile: 1; consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală: 1; controlor de calitate la turnare: 1;
gropar: 1; inginer de sistem în informatică: 1; inginer mecanic utilaj
tehnologic pentru prelucrare la cald: 1; inspector în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă: 1; lăcătuş mecanic: 20; lăcătuş mecanic de
întreţinere şi reparaţii universale: 1; lucrător comercial: 1; manevrant
vagoane: 1; manipulant mărfuri: 2; muncitor necalificat la întreţinerea
de drumuri, şosele, poduri, baraje: 1; operator introducere, validare şi
prelucrare date: 1; ospătar (chelner): 1; oţelar: 1; pregătitor materiale
de şarje: 1; primitor-distribuitor materiale şi scule: 1; şofer de
autoturisme şi camionete: 5; sudor: 12; topitor, turnător metale şi aliaje
neferoase: 1; turnător formator: 2; vânzător ambulant de produse
alimentare: 1;
BĂILE HERCULANE: bucătar: 1; cameristă hotel: 2; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 1; recepţioner de hotel: 1;
BOCŞA: electrician constructor montator aparataj şi cabluri de
joasa tensiune: 1; lăcătuş mecanic: 1; mecanic auto: 1; muncitor
necalificat în agricultură: 2; paznic: 1; şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 1; sudor: 1;
BOZOVICI: motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură: 2;
muncitor necalificat în silvicultură: 1;
CARANSEBEŞ: operator mase plastice - cazare gratuită pentru
persoanele din afara localităţii: 3; vânzător ambulant de produse
nealimentare: 6;
MOLDOVA NOUĂ: administrator: 1; contabil: 1; lucrător comercial: 1
ORAVIŢA: muncitor necalificat în silvicultură: 2;
TOTAL JUDEŢ: 97

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

Nume
Adresa

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

ROMSILVA a dat startul campaniei de
împ@duriri de toamn@

referitor la presupuse t@ieri ilegale în
Parcul Na]ional Semenic - Cheile Cara}ului

Campania de împăduriri de toamnă a fost
marcată oficial, joi, la Ocolul Silvic Brănești
din cadrul Direciei Silvice Ilfov, la eveniment
participând domnul Dragoș Ciprian Pahonu,
directorul general al Regiei Naionale a
Pădurilor - Romsilva, domnul Cezar Răduă,
director al Direciei Silvice Ilfov, colegi silvicultori, elevi și cadre didactice ale Colegiului
Silvic ”Theodor Pietraru” din Brănești.
Pentru campania de împăduriri de
toamnă, Romsilva a planificat plantarea a 4,1
milioane de puiei forestieri, urmând să fie
regenerate 2.537 de hectare fond forestier de
stat, din care 1.340 de hectare regenerări
naturale și 1.233 de hectare prin împăduriri.
De asemenea, sunt prevăzute completări
curente în plantaii pe o suprafaă de 207 de
hectare și lucrări de refacere a plantaiilor pe
alte 141 de hectare.
Programul anual de regenerare a pădurilor de stat administrate de Romsilva, prevedere împăduriri pe o suprafaă de 14.252 de hectare, din care 8.721 de hectare prin regenerări
naturale și 5.531 de hectare prin împăduriri,
completări curente în plantaii pe 2.589 de
hectare și lucrări de refacere a plantaiilor
afectate de calamităi pe alte 306 hectare.
În campania de împăduriri de primăvară,
Romsilva a regenerat 12.100 de hectare,
adică 84,9% din programul anual, 7.629 de
hectare fiind regenerate natural, iar 4.471 de
hectare au fost împădurite. În campania de
Biroul de presă al Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, Bucureşti, 10.11.2017 primăvară au fost plantai 28,9 miioane de

puiei, valoarea investiiilor în regenerarea
pădurilor de stat ridicându-se la 70,3 milioane
de lei.

În urma preluării comunicatului Grupului Ecologic de Colaborare Nera referitor la
presupuse ”defrişări” ilegale în Valea Topliţei, din cadrul Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului, vă transmitem următorul drept la replică.
Garda Forestieră Timişoara şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin
au efectuat, în perioada 31 octombrie - 3 noiembrie a.c., verificări în teren ale
lucrărilor silvice executate de-a lungul timpului în unităţile amenajistice 16 şi 17 din
U.P. X Comarnic, în bazinul Topliţa, suprafeţe forestiere administrate de Ocolul Silvic
Reşiţa din cadrul Direcţiei Silvice Caraş-Severin.
În urma controlului nu au fost descoperite tăieri ilegale sau alte abateri de la
legislaţia în vigoare.
Controlul a reliefat faptul că în suprafaţa forestieră respectivă, intervenţiile silvice
au fost desfăşurate în etape, începând cu anul 1993 până în 2015, infirmându-se
acuzaţia calomnioasă a Grupului Ecologic de Colaborare Nera că această suprafaţă
a fost ”defrişată”. Inspectorii Gărzii Forestiere Timişoara au constatat că suprafaţa
de 61,65 hectare este regenerată în proporţie de peste 70%, fiind executate împăduriri în completarea regenerărilor naturale, iar regenerările au fost controlate anual.
Precizăm că Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului, ca toate parcurile
naţionale şi naturale, are o zonare internă, existând zone în care anumite lucrări
silvice sunt permise şi necesare, conform amenajamentelor silvice. În lipsa planului
de management, sunt permise anumite lucrări silvice, conform Ordinului de Ministru
nr. 552/2003.
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a acţionat cu bună credinţă şi a oferit,
transparent, Grupului Ecologic de Colaborare Nera toate informaţiile publice
referitoare la administrarea pădurilor de stat şi a parcurilor naţionale şi naturale ori
de câte ori au fost solicitate. Având în vedere că majoritatea comunicatelor Grupului
Ecologic de Colaborare Nera fac referire la activitatea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi diseminează cu rea credinţă informaţii false, lansând deliberat acuzaţii
grave, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va demara toate demersurile juridice
necesare pentru recuperarea prejudiciului creat de organizaţia GEC Nera.
Ne exprimăm regretul că mai multe publicaţii au preluat, fără a verifica,
informaţiile false şi calomnioase ale Grupului Ecologic de Colaborare Nera.

În ultimii 26 de ani, Regia Naională a
Pădurilor - Romsilva a regenerat natural sau
artificial peste 540.000 de hectare păduri de
stat. Romsilva administrează 3,14 milioane
de hectare păduri de stat, aproximativ 47%
din totalul fondului forestier naional.
Biroul de presă al Regiei Naţionale a
Pădurilor - Romsilva, București, 23.11.2017

Hora Etniilor - festival de tradiţii şi obiceiuri
l diseminarea informaţiilor obţinute din activităţile
proiectului sub forma unor exemple de bune practici la cel
puţin 200 de elevi şi 100 de cadre didactice.
GRUP ŢINTĂ
l cadre didactice din învăţământul preuniversitar
l elevii claselor pregătitoare I-VIII
l membrii ai comunităţii
TIPUL PROIECTULUI: Festival cultural-artistic,
domeniul cultural artistic - folclor, tradiţii, obiceiuri
SECŢIUNI - Tema pentru toate secţiunile este: Tradiţii
şi obiceiuri
I. Pentru cadre didactice şi membrii ai comunităţii
1.Referate, proiecte, lucrări ştiinţifice
II. Pentru elevi
1. Parada costumelor populare
2. Festival de dans cântece şi poezie în grai popular
III. Pentru cadre didactice şi elevi
1. Expoziţie cu preparate culinare specifice etniilor din
diverse zone ale ţării
COMISIA DE ORGANIZARE
Coordonator - director prof. Preduş Ana
Echipa de proiect: Schiha Emilia Dana, Petranschi
Eronima Ionela Georgeta, Vîlcu Aloisie, Caracoancea
Ramona Maria, Petrescu Terezia, Iancovici Olivera, Herdi
Bogdan, Pepa Ştefan Călin, Drăgan Marcela, Dumitrovici
Slavca, Ianculovici Cristina, Lupulovici Ecaterina, Grizler
Zoranca, Băloi Tincuţa, Mleziva Iosif
În parteneriat cu:
l Consiliul Judeţean Caraş-Severin
l Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale
l Primăria Comunei Berzasca Şcoala Gimnazială
Coronini, Şcoala Gimnazială nr. 25 Timişoara, Şcoala
Gimnazială Sviniţa, Liceul Tehnologic „Clisura Dunarii”
Moldova Noua, Scoala Gimnaziala „Atanasie Cojocaru”,
Scoala Gimnaziala Sichevita
DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Berzasca,
Căminul Cultural din Berzasca, 25 noiembrie 2017
REGULAMENT - Secţiunea pentru elevi:

„Când tradiţia vorbeşte,vocile tuturor zeilor par a fi
adormite în armonia raiului.” (W. Shakespeare)
ARGUMENT
Tradiţia reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri,
credinţe care se statornicesc în cadrul unor grupuri sociale
şi care se transmit din generaţie în generaţie.
Obiceiul este o deprindere consacrată comună unui
popor sau unei comunităţi. Este o manifestare spirituală
inedită şi originală care nu este la fel pe întreg cuprinsul
ţării.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile
şi obiceiurile poporului nostru în contextul actual sociocultural. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi,
dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii,
pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi
autentic, armonie, graţie, ritm.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea
portului popular, a dansului şi cântecului românesc,
sârbesc, cehesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult
apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat
oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii
valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti din Banat, prin
care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de
apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi
valorile poporului român.
Festivalul concurs, "Hora etniilor", este o poartă
deschisă de transmitere şi de perpetuare a tezaurului
nostru folcloric în rândul elevilor.
SCOP - Promovarea valorilor tradi ţionale ale
minorităţilor, cât şi a românilor , prin implicarea copiilor şi a
cadrelor didactice în diverse activităţi legate de tradiţie
OBIECTIVE
l creşterea cu 50% a promovării tradiţiilor şi obiceiurilor
româneşti şi ale minorităţilor conlocuitoare în rândul
elevilor şi a cadrelor didactice din şcolile implicate în
proiect până la sfârşitul anului 2017,
l implicarea a cel puţin 300 de elevi şi cadre didactice in
activităţile proiectului până la sfârşitul anului 2017
l creşterea interesului pentru cunoaşterea altor tradiţii şi
obiceiuri populare din alte zone ale ţării

Joi/23 Noiembrie

Vineri/24 Noiembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+14ºC
+3ºC

Reşiţa

Oraviţa +10ºC
+1ºC

+13ºC
+3ºC

Luni, 27 Noiembrie

8

+14ºC
+4ºC

+11ºC
+3ºC

Duminic@/26 Noiembrie

Timişoara

+14ºC
+4ºC

Reşiţa

+13ºC
+6ºC

Oraviţa +10ºC
+1ºC

Miercuri, 29 Nov.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+14ºC
+4ºC

Caransebeş

+8ºC
0ºC

Reşiţa

+11ºC
+4ºC

Joi, 30 Noiembrie

Vineri, 1 Decembrie

+10ºC
+1ºC

Oraviţa +5ºC
-2ºC

Oraviţa +8ºC
+1ºC

+12ºC
+3ºC

Marţi, 28 Noiembrie

Se pot înscrie cadre didactice din învăţământul primar,
gimnazial si liceal care vor coordona maxim 2 manifestări
artistice. Materiale auxiliare vor fi trimise pe adresa şcolii
însoţite de:
l formularul de înscriere, semnat
l acordul de parteneriat completat, semnat, în 2
exemplare
l un plic A4, autoadresat şi timbrat (pentru trimiterea
diplomelor şi acordurilor de parteneriat).
l manifestările artistice nu trebuie să depăşească 10 de
minute. Pot fi susţinute prin prezenţă directă sau indirectă
înregistrate pe un CD sau DVD care va fi trimis pe adresa
şcolii împreună cu celelalte acte necesare.
MODALITĂŢI DE DISEMINARE
l prezentarea parteneriatului în cadrul comisiilor
metodice şi a şedinţelor cu părinţii;
l prin materiale informative;
l programe artistice ;
l prin partenerii de proiect;
l publicarea parteneriatului pe site-ul didactic.ro
REZULTATE SCONTATE
Diplome pentru participanţi (elevi, cadre didactice)
Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase specifice zonei în care trăiesc.
Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a
valorilor tradiţionale.
Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la
copii, în concordanţă cu valorile tradiţionale.
Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor
teme noi, legate de tradiţii.
Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în
activităţi.
INDICATORI DE EVALUARE AI PROIECTULUI
l Numărul participanţilor
l Numărul lucrărilor primite
l Respectarea etapelor proiectului
l Criteriile de evaluare a lucrărilor
l Utilizarea eficientă a resurselor proiectului
l Comunicarea între participanţii la proiect; participanţi şi
coordonatori

Sâmb@t@/25 Noiembrie

Caransebeş

ediţia a IV-a

+7ºC
0ºC

Sâmbătă, 2 Dec.

Duminică, 3 Dec.

Reşiţa

+0ºC/-5ºC

+1ºC/-6ºC

+4ºC/-2ºC

+6ºC/+1ºC

+2ºC/-4ºC

-2ºC/-6ºC

+3ºC/-1ºC

Timişoara

+6ºC/-2ºC

+5ºC/-3ºC

+8ºC/+1ºC

+10ºC/0ºC

+6ºC/-1ºC

+3ºC/-2ºC

+8ºC/+1ºC
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