
Î ţiile meteorolo-
gice vor fi favorabile, respectiv carosabilul
uscat

n momentul în care condi

ărut
în această perioadă.

şi se vor înregistra temperaturi medii
mai mari de 5 grade C, se va interveni pentru
acoperirea gropilor din carosabil ce au ap

Municipiul Re ă în
perioada 01.02.2011 - 31.09.201 proiectul
„Sunt cetă

ă prin Programul
Tineret în ac

ă în domeniul tineretului, Sub -
Ac

ă a proiectului: 9.600 , din
care 7.200 constituie finan

ă.
Scopul proiectului: dezvoltarea cuno

ă ă
ă activă care să permită evaluarea

ă

ă
ă ă, prin participarea aces

tora la workshopuri de dezvoltare personală
ă, activită

ă, discu

ă pe o analiză obiectivă de nevoi
a tinerilor din Municipiul Re

ăriei
ă

sus ă formă, pe lângă cea
financiară, această echipă.

ă

ă pericol pentru sănătatea
publică consumul acestor plante

ă”
care au avut ca scop prevenirea

ă activitatea de comercializare a aces
tor plante ătre
agen ă.

şi

şi

ştin
şi abilit

şi influen
şi

Proiectul «Sunt cet
şi şi propune dezvoltarea cunoştin

şi abilit

şi
social

şi

şi în

şi
şi Consiliului Local al

Municipiului Reşi

şi sub aceast

şi

şi preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice şi
psihotrope pe raza municipiului.

Întrucât prezint
şi substan

şi limitarea
consumului de stupefiante. Astfel, a fost sus
pendat

şi substan

ţa implementeaz

ţean al Municipiului Re ţa”, cofi-
nanţat de Comisia European

ţiune, Acţiunea 5 - Cooperarea
european

ţiunea 5.1 - Reuniuni ale tinerilor cu
responsabilii de politici de tineret.

Valoarea total €
ţare nerambur-

sabil
-

ţelor ţilor tinerilor, pentru o cet ţenie
democratic

ţarea politicilor publice pentru tineri la
nivelul Municipiului Re ţa.

ţean al Municipiului
Re ţa!» î -
ţelor, priceperilor ţilor tinerilor pentru o
cet ţenie democratic -

ţi de lobby, conferinţe de
pres ţii cu responsabilii cu politici
pentru tineret. Rezultatul va consta în
dezvoltarea unei strategii locale pentru tineri,
fundamentat

ţa.

În conformitate cu contractele ţelege-
rile vechi ori existente , componenţii echipei
de handbal masculin U.C.M. Re ţa au locuit
în imobile ale Prim

ţa, administraţia local

ţinând

De asemenea, echipa masculină de hand-
bal a fost şi va fi sprijinită şi pe viitor, dacă vor
exista solicitări în acest sens, de către echipa
Liceului Traian Vuia Reşiţa, care este susţi-
nută financiar în totalitate de către Primăria şi
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa.

Menţionăm că atât în trecut cât şi în
prezent o parte din componenţa echipei de
handbal masculin U.C.M. Reşiţa provine de la
echipa Liceului Traian Vuia Reşiţa.

Pentru serviciile de cazare şi întreţinere a
imobilelor unde sunt cazaţi jucătorii echipei de
handbal U.C.M. Reşiţa s-au acumulat datorii
de aproximativ 200.000,00 lei (două miliarde
de lei vechi). Totodată Primăria Municipiului
Reşiţa, până în prezent, a acordat premii
componenţilor acestei echipe în sumă de
60.000,00 lei (şase sute de milioane lei vechi).

Ne exprimăm dorinţa ca şi pe viitor Primă-
ria şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa să
colaboreze în vederea susţinerii acestei echi-
pe împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-
Severin şi alte instituţii sub formele amintite.

Prin Dispoziţia nr. 7202/29.11.2010, Pri-
marul municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu,
a dispus suspendarea activit ţii de comercia-
lizare a plantelor, substanţelor

ţe,
pe plan local au fost întreprinse diverse acţiuni
ale Serviciului Public „Poliţia Comunitar

-
-

ţe stupefiante de c
ţii economici care le comercializeaz

€
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Dezvoltarea staţiunii

B ile Herculaneă

Educaţie .şi formare pt

o creştere durabilă

Ordinea de zi a edinţei

ordinare a CJCS

din data de 28.02.2011

ş

Vocea cet ţeniloră

Primăria Reşiţa ne informează

La Bucureşti s-a desfăşurat recent confe
rinţa internaţională Wind Power Romania
2011, organizată de Green Power Confe
rences împreună cuAsociaţia Română pentru
Energie Eoliană (RWEA). La conferinţă au
participat toţi jucătorii mari din domeniu,
inclusiv reprezentanţi ai autorităţilor. Prezent
la eveniment, directorul general al Direcţiei de
Politici energetice din Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului, dl. Alexandru
Săndulescu a declarat că România trebuie să
retragă din funţiune capacităţi de producţie a
energiei (din surse convenţionale) de 5544
Mw în următorii 10 ani, adică 28% din întreaga
capacitate a sistemului energetic. În acestă
perioadă consumul de energie va creşte cu
cca 2% anual, deci vor fi necesare noi unităţi
de producere a energiei.

Asociaţia pentru Energie Eoliană aprecia
ză că în 2012 vor fi construite centrale cu o
putere de 1.335 MW, iar în 2013 capacitatea
de producţie va fi suplimentată cu încă 1.508
MW, astfel că în Romania va exista o
capacitate de producţie din surse eoliene de
4.013 MW.

Judeţul Caraş Severin este unul în care
lucrurile se mişcă. Centrala Electrică Eoliană
este un proiect demarat la începutul anului
2008. Este situată lângă Munţii Aninei, în
calea vântului predominant Coşava, în zona
limitrofă Oraviţei, la Broşteni. În luna august
2008 a fost ridicat stâlpul anemometric anco
rat, cu înălţimea de 54 m, iar în luna septem
brie 2008 a început evaluarea proiectului. La
prima evaluare de 6 luni s-a relevant o viteză a
vântului care validează proiectul, iar urmarea
firească a fost elaborarea documentaţiei

tehnice şi demararea proiectelor tehnice de
execuţie ale infrastructurii centralei: instalaţii
electrice de 20 kV, fibră optică, fundaţii
turnate, drumuri, platforme.

Finanţarea proiectului se va face în pro
porţie de 54% prin accesarea de fonduri euro
pene, iar în luna noiembrie 2009 a fost semnat
contractul de finanţare cu Oficiul Intermediar
pentru Energie al Ministerului Economiei.

În luna noiembrie 2010, în urma unei
licitaţii, a fost desemnat furnizorul pentru
turbinele de vânt, firma germană Furhlander,
care va asigura 6 BUC. Wind Turbine tip FL
MD 1500 kW, cu o înălţime de 100 m, cu
diametrul rotorului de 77 m, puterea totală a
aceastei centrale fiind de 9 Mw. Furniturile au
fost achitate, iar livrarea fizică se va încheia în
luna martie 2011. Transportul turbinelor va fi
realizat pe Dunăre, în portul Moldova Nouă.
Montajul turbinelor se va realiza cu ajutorul
unei macarale pe şenile de 700 tone, iar lucră
rile propriu zise vor fi executate în intervalul
martie aprilie 2011. În anul 2010 a fost
elaborată documentaţia tehnică de extindere
a parcului eolian din zona Poieni Oraviţa.
Centrala proiectată va avea puterea de 12,5
MW, fiind dotată cu 5 turbine cu puterea
unitară de 2,5 MW, cu înălţimea de 100 m şi cu
diametrul rotorului de 97 m. Lucrările încep în
luna mai 2011, iar punerea în funcţiune
estimată este sfârşitul anului 2012.

Iată deci că şi judeţul Caraş Severin se
află în trendul european de producere a ener
giei verzi, lucru care nu poate fi unul bun, care
asigură şi locuri de muncă şi o viziune mai
optimistă într-un ocean de pesimism.
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Ing. Doru Cristian Bratu

În perioada 19-20 februarie a avut loc la
Muntele Mic competiţia Cupa Muntele Mic la
schi - ediţia a III-a, la care au participat fix 100
de concurenţi. În ciuda cetii muntele a fost plin
de turi

ţi: probele de slalom uria

-

ţia e Mare”. Organizatorii, Clubul
Montan

ţia “Prietenii Munţilor” din Re ţa s-au
ar ţumiţi de felul în care s-a des-
f

ţie dar
care promite sa devina unul de mare anver-
gura, chiar la nivel naţional. Coco Galescu,
pre

-
ţa noastr

ţieze cei mai hot ţi
ţi schiori. Ne-am bucurat s consta-

t m ca avem ni -
ţia Prietenii Munţilor

ţumim tuturor celor care au fost al

şti şi schiori care s-au bucurat de doua
zile pline de activit ş
şi special, carnavalul costumelor, pelerinaj cu
torte la Crucea Eroilor, muzica, dans şi mult
voie bun .

În prima zi de concurs schiorii din cele 6
categorii de vârsta s-au întrecut pe pârtia “Va
lea Soarelui” iar în a II-a pe pârtia “Nordica”.
Deviza acestui eveniment a fost “Muntele e
Mic, distrac

şi Prim ş împreun
şi

şurat întregul eveniment. Totodat

şi etapele III şi IV din cadrul “Cupei de Vest”
la schi, concurs ce se afla la prima edi

şedintele Clubului Montan ne-a declarat:
“dincolo de promovarea şi încurajarea copiilor
şi tinerilor în practicarea schiului s-a aflat dorin

şi talenta
şte colegi de n

şi promitem sa continuam
colaborarea noastr şi cu alte ocazii.

Mul

ă

ă
ă

ăria din Caransebe ă
cuAsocia

ătat foarte mul
ă ă au avut

loc

ă de a crea un eveniment de masa în
urma căruia să se eviden ărâ

ă
ă ădejde laAsocia

ă
ături

de noi, celor care ne-au sprijinit în mod direct
sau indirect, celor care au făcut din acest
weekend o ”Sărbătoare de neuitat”.

Cupa Muntele Mic la schi
edi ia a III-aţ

Fundatia Nationala a Tinerilor Manager (FNTM) a
continuat la Resita ( ), seria conferintelor
regionale de motivare si promovare a culturii
antreprenoriale. Conferintele sunt dedicate actualilor si
viitorilor intreprinzatori din mediul rural si fac parte din
proiectul strategic RURAL-Antreprenor, desfasurat in
cinci regiuni de dezvoltare din Romania si cofinantat din
Fondul Social European. Participantii la conferinte au
oportunitatea de a beneficia de un program gratuit de
consultanta si educatie manageriala.

Conferinta a fost sustinuta de catre experti nationali
si internationali si a abordat teme legate de dezvoltarea
afacerilor in mediul rural, de accesarea de finantari si
modele de succes. Au fost prezenti 120 de oameni de
afaceri, manageri si studenti. In total, un numar de
aproximativ 1.400 de beneficiari vor participa la
conferintele din cele 23 de orase, pe parcursul lunilor
februarie si martie, alaturi de 100 de reprezentati ai
institutiilor publice locale.

Evenimentul s-a bucurat de participarea si sprijinul
autoritatilor locale, in special al Consiliului Judetean
Caras-Severin.

Programul de instruire pentru antreprenori va cu-
prinde toate disciplinele necesare pentru conducerea
cu succes a unei afaceri, de la finante, la inovare,
marketing si management. Inscrierile in program au loc
pana in luna iune 2011, iar cursurile se vor desfasura in
perioada august 2011 - aprilie 2012. Programul de
consultanta este deja disponibil prin intermediul
birourilor regionale. Lista consultantilor este disponibila
pe site-ul proiectului, la www.ruralantreprenor.ro

Programul complet al conferintelor, precum si infor-
matii detaliate despre programul RURAL-Antreprenor
si oportunitatile oferite intreprinzatorilor pot fi accesate
pe site-ul proiectului, la www.ruralantreprenor.ro

25 februarie

C -S -ara ătorilor
de energie verde

ş everin în top ul produc Conferin ele
RURAL-Antreprenor

ţ



Anunţ
În lunile februarie-martie a.c. Inspectoratul de Concurenţ Cara -

Severin desf oar o acţiune de instruire a tuturor furnizorilor de ajutor
de stat inclusiv a administratiilor publice locale în vederea raport rii
ajutoarelor de stat acordate în anul 2010 i doi ani anteriori anului de
raportare.

Preciz m c raportarea se face în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind procedurile de monitorizare al ajutoarelor de stat,
care a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea I nr. 436, din
data de 28.06.2007.

Regulamentul prevede, la Cap. II art. 5, obligativitatea raportarii, de
catre furnizorii de ajutor de stat, catre Inspectoratul de Concurenţ Ca-
ra -Severin, a datelor si informatiilor din fisele prevazute inAnexele nr. 1-
5 din Regulament, in vederea actualizarii inventarului ajutoarelor de stat.

Datele vor fi transmise pana pe data de 31 Martie a anului urmator
anului de raportare, pe suport de hartie si pe suport magnetic, cu
semnatura de primire si numar de inregistrare, sau prin posta, cu
confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic se face intr-o
forma care va fi disponibila pe pagina web a Consiliului Concurentei.

Furnizorii de ajutor de stat, conform art. 18, al. 1 din O.u.G. nr.
117/2006, au obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat
acordate, aflate in derulare si de a dispune masurile care se impun (art.
15, al. 1)

Inspectoratul de Concurenta acorda asistenta de specialitate in
domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furnizori si beneficiari de
ajutor de stat, pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate de
Romania in acest domeniu, in calitate de stat membru al U.E., inclusiv in
cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative
prin care sa instituie masuri de natura ajutorului de stat.

ă
ă ă

ă

ă ă

ă

ş
ş

ş

ş

Inspector de concurenţ coordonator,
ec. JIVAN PAVEL

ă

2 | |3 - 16 Martie 2011 PRISMA

�

�

�

� �

�

. , iar din
P

.
A

Prima ediţie a Târgului apicol din Oraviţa, s-a desf în 26 februarie, N
ţional ţioneaz ţa a g

ă la Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din localitate oul Centrul de Consiliere Integrativă
Educa ă ce func ă la Universitatea „Eftimie Murgu” din Re ăzduit lansarea unei reviste de specialitate

şurat
şi

Începând cu 24.02.2011 cazierul judiciar pentru persoanele fizice fără antecedente penale se va putea obţine şi de la Poliţia Mun Caransebeş 01.03.2011
cetăţenii îşi vor putea ridica certificatul de cazier judiciar şi de la Poliţia Oraşului Oraviţa

ţi la Casa Municipal ţa Galeria Direcţiei Judeţene pentru Cultur ţional Cara ţia a treia
a expoziţiei „Carnavalul culorilor” fost aprobat ţa, în Colegiul Tehnic, începând cu anul

este 30 de cupluri care au împlinit 50 de ani de c
şi şi Patrimoniu Na ş-Severin va g

Şcolar Tehnic din Reşi şcolar 2011-2012

ăsătorie au fost sărbătorite
mar ă din Re ă ăzdui joi, 3 martie de la ora 17 30, edi

ă schimbarea denumirii Grupului

�

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

Schimb apartament 3 camere cu
apart. 2 camere + diferenţ

-
-

ţ acceptabil.
Tel. 0722-501895, 0724-516106.

Vând garsonier

ţ

ţiri. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Vând apartament 2 camere de-
comandat, conf. 1 cu îmbun ţiri,
central -

. -

ţ ţ
ţ

12 €/mp. Tel. 0743-033943.
Închiriez apartament 2 camere,

zona Lunc

Ofer unei familii/persoane har-
nice pensionari locuinţ ţar

ţile plus gospod
.

.

-

ţit cu apartament 4 camere
neîmbun ţit. Tel. 0723-894929.

Schimb apartament 3 camere
confort 1 semidecomandat îmbun -

ţit cu apartament 2 camere
ţ

ţ
. ţ 12.000 €. Tel. 0726-

177331.
Vând cas -

ţa, casa este mare,
apa tras

ţit, u

ţ
ţ 35.000 neg. Tel. 0756-570224.
Vând teren pt. cas
ţa, str. Mozart - Triaj, utilit ţi în

zon

-

ţ negocia-
bil ~45.000 €. Tel. 0761-622016.

Vând sau schimb cas -

ţi incluse. Preţ 45.000 € neg.
Tel. 0754-716108.

Vând cas

ţ

ţ
ţial. Tel. 0771-449583.

ă. Tel.
0771-713925, 0721-777462.

Vând casă cu etaj, str. Domanu
lui, 5 camere, baie, bucătărie, încăl
zire centrală, garaj. Pre

ă în Luncă, sau
schimb cu apartament 2 camere +
diferen ă. Tel. 0766-256692.

Vând garsonieră conf. 1, 30 mp,
etaj 2, cu îmbunătă

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ătă
ă termică, Calea Caransebe

ădină, C Caransebe

ă de vie, casă de vacan ă
cu 2 camere + demisol, anexe. Pre

ă. Tel. 0355-408066,
0770-546342, 0732-943380.

ă la ă
Berli

ă ărie. Tel. 0728-
676194

Închiriez urgent garsonieră pt
locuit sau birouri. Tel. 0765-386323.

Vând urgent casă în com. Fâr
liug sat Deze

ătă
ătă

ă
tă

ă, preferabil zona Intim. Tel.
0771-713925 sau 0721-777462.

Vând casă sat Tirol, 3 camere,
bucătărie, baie, garaj, suprafa ă
8 000 mp, pre

ă sau schimb cu apar
tament în Re

ă în curte, curent, grădină,
merită văzută. Tel. 0729-113724
sau 0355-884369.

Vând apartament 3 camere
conf.1 semidecomandat + boxă,
super îmbunătă ă metalică,
termopane, centrală, climă, u

ă,
pre

ă 900 mp în
Re ă

ă, 5 €/mp. Tel. 0740-899660.
Cumpăr apart. 2 camere zona

Govândar, 20.000 €. Tel. 0766-
936030.

Casă de vânzare 5 camere, bu
cătărie, baie, garaj, terasă, încălzire
centrală, termopane. Pre

ă 6 came
re, curte, grădină, garaj, anexe,
utilită

ă renovată 3 camere,
bucătărie, baie, hol, terasă, gresie,
faian ă, podele, centrala încălzire,
termopane, curte, grădină, acces
auto, Boc ă. Tel. 0771-
449583.

Vând apartament confort 2,
Micro 2, etaj 4/4 cu acoperi

ă, termopane, încălzire,
mobilat par

şi

şului, bl. 17B, et. 3, ap. 14. Tel. 0743-
033943.

Vând gr şu
lui km 6, 2.000 mp, sau 2.600 mp cu
pruni şi vi

şte, sat Rusova Veche. Asigur
utilit

şti. Tel. 0722-879262.
Schimb apartament 3 camere

îmbun

şi
diferen

şi

ş
şi de

interior noi, podele, gresie faian

şi

şa Montan

ş, gresie,
faian

Vând teren 4.000 mp, Calea
Caransebe ţ 17
€/mp. Tel. 0755-078696.

şului, acces auto, pre

Vând cas
ţiri, sau schimb cu aparta-

ment în Re ţa, confort 1, etaj 1 +
diferenţ

-
-

ţ ţa 100
mp

ţ 20.000 € neg.
Tel. 0724-508135, 0770-600596.

Vând cas ţa, suprafaţ

-

-
-

ţ
-

ţiri, preţ neg. Tel. 0744-627916.
Proprietar vând apartament 3

camere, conf.1 decomandat, 80 mp,
renovat, utilat în zona G

. ţit cu apart. 2 came-
re ţ

ţa. Tel. 0771-713925.
Proprietar vând apartament 2

camere conf. 2, izolaţie exterioar
ţ

21.000 €. Tel. 0721-367068.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat, zona Lunc
ţiri, gre-

sie, faianţ

ţi. Preţ negociabil la faţa
locului. Tel. 0755-078686.

Vând apartament 3 camere,
c

ţa, Moroasa I, 68 mp, conf.1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ,

ţi comple-
te, 37.400 €. Tel. 0727-798285.

Cump
. ţio-

narilor sau Mociur.Tel. 0727-145623
Vând garsonier ţa etaj 3,

balcon închis. Tel. 0768-839650.
Vând teren 17.000 mp, FS 60 m,

intravilan, Mehadia, la 3 km de B

ţional ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

Vând 5 parcele pt. case în
ţ

ţ negociabil. Tel. 0745-943635.
Schimb apartament cu 3

camere, conf. 2, total îmbun ţit cu
apartament cu 2 camere conf.1 sau
o cas ţa. Tel. 0762-057598.

ă Boc ă, cu
îmbunătă

ă, exclus turn. Tel. 0724-
700792.

În Moldova Veche, ofer spre
închiriere apartament, bl. 4, et. 2.
Tel. 0722-439638.

Vând casă în comuna Tormac
jud. Timi

ă în comu
nă, 4 camere, pivni ă, suprafa

ădină,
teren 1400 mp, pre

ă în Oravi ă
casă 181, anexe 34, curte 56,
grădină 1354 mp. Tel. 0733-043799
sau 0356-438251.

Persoană fizică cumpăr aparta
ment 3 camere, zona Luncă sau
centru. Tel. 0740-235600.

Vând apartament 2 camere
zona Billa. Tel. 0721-672038.

Vând apartament 2 camere zon
a Moto-Velo sau schimb cu garso
nieră + diferen ă. Tel. 0732-435352.

Vând 2 camere cămin, cu îmbu
nătă

ării de Sud.
Tel. 0723-572678, 0740-107997

Schimb apartament 3 camere
conf 1 îmbunătă

ă, preferabil Micro 1 sau
Micro 2 Re

ă,
finisări medii, Str. Petru Maior. Pre

ă,
vizavi de Rebel, îmbunătă

ă, balcon spart, bucătărie
mare, locuibil de mâine pt. cei
interesa

ărămidă, recent reabilitat termic, în
Re

ă, termopane, centrală podea
laminată + parchet, utilită

ăr garsonieră, ofer maxim
8 000 €, exclus catanga, bl. func

ă în Re

ăile
Herculane, posibilitate racordare la
apă

ă. Pre

ă de 600-700 mp,
pre

ătă

ă în Re

şa Montan

şi

ş, situate la 36 km de Timi
şoara, drum asfaltat pân

şi mai multe anexe + gr

şi diferen
şi

şi

şi

şi curent, situat la sosea
interna

Şag
Timiş, suprafa

şi
Vând teren pe Valea Ţerovei,

4.000 mp, lâng -ă abatorul Gospo
darul. Tel. 0745-904251.

,Anunturi ,Anunturi

V nd apartamenâ urgent t la
cas

ţ
25.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0740-065687.

Vând ţa, centru, cas
, 9 camere, scar

ţ
120.000 € neg. Teren construit 490
mp. Tel. 0255-571910.

Vând cas
ţ de

gr ţ 5.000 €. Tel. 0735-
547322.

Vând cas

ţii
de privatizare sau schimb cu un
apartament 2 camere etaj 1 sau 2 în
Re ţa. Preţ 23.000 €, neg. Tel.
0723-421508. (RR)

Vând cas ţa, str. Ema-
nuel Gurzu, nr. 50, cu etaj, 13 came-
re, dependinţe, terenul pe care este
amplasat

ţie termic ţial
amenajate, 15.000 €. Tel. 0745-
808865. (RR)

Vând cas ţ -

ţe, în stare
foarte bun

ţa, str.
F ţ ţ

ţ 33.000 €. Tel. 0355-806934.
Vând cas

ţ 60.000 €. Tel. 0768-
405774. (RR)

Vând cas ţul Mare, 2
camere, buc -

ţ ţ informativ
25.000 € neg. Tel. 0355-802846,
0744-173298. (RR)

ă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate privatizare. Pre

în Oravi ă cu
etaj ă interioară, 2
holuri intrare, apă, canal. Pre

ă în Ticvaniul Mic, din
piatră, anexe, cu teren (un lan

ădină), pre

ă la Tirol, 10.000 €. Tel.
0743-976451. (RR)

Vând casă în Fârliuc, la nr. 260,
4 camere, grădină 800 mp, condi

ă în Oravi

ă este de 490 mp, 120.000
€ neg. Tel. 0255-571910. (R.R)

Vând apartament la parter, cu
izola ă, 2 camere par

ă de vacan ă în Gărâ
na, la poalele muntelui Semenic, 3
camere

ă ădină. Tel. 0788-
392265. (RR)

Vând apartament în Re
ăgăra ă în fa ă cu Mircea

Eliade, etaj 1, termopane, rulouri.
Pre

ă în Câlnic, str. Râului
nr. 67. Pre

ă în Zorlen
ătărie, cămară, supra

fa ă totală 1572 mp, pre

şi

şi dependin
şi gr

şi
şului fa

Vând cas -

ţ
-

ţe, în
stare foarte bun

-
ţelu Ro ţii, bl.

6, 25.000 €. Tel. 0740-536864. (RR)
Vând apartament în Re ţa, str.

F

ţial mobilat, pe Calea
Caransebe n

ţa de 1439 mp, la
Br

ţa. Preţ 2 € mp, negociabil. Tel.
0752-851713. (RR)

Vând cas

ţ informativ
250.000 €. Tel. 0768-777894. (RR)

Vând cas

Închiriez garsonier

ţie.
Vând garsonier

ţ 16.500 € neg.
Tel. 0721-039835.

ă în Anina, două came
re, bucătărie, baie, în jur de 600 mp,
mobilată, 15.000 €. Tel. 0751-
310625, 0726-902542. (RR)

Vând casă de vacan ă în satul
Gărâna, la poalele muntelui Seme
nic, cu 3 camere

ă ădină de
2779 mp. Tel. 0788-392265, 0722-
394000. (RR)

Vând în Obreja casă cu teren,
str. Gării nr. 110, 25.000 €; aparta
ment în O ă

ăgăra

ă termică. Tel. 0745-
627325. (RR)

Vând casă în comuna Mehadia,
jud. C-S, compusă din 3 camere,
bucătărie, curte mare, apă

ădină mare cu anexe, 38.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând apartament 2 camere,
parter, par

ă cu număr
ădină, cu suprafa
ădi

ă în Băile Herculane, la
1,5 km de la gară, compusă din 4
camere, baie cu boiler pe lemne,
două grădini, pre

ă în Lugoj, în centru,
formată din 3 camere, bucătărie,
baie, cămară pentru lemne, 40.000
€. Tel. 0729-519803. (RR)

ă mobilată,
încălzire convector, boiler apă
caldă, Al. Tu ă +
180 € garan

ă zona Victoria,
recent renovată, sau schimb cu
apartament 3 camere conf. 1,
Govândari + dif. Pre

şi dependin
şi o gr

şu, str. Libert

şi
şului, zona Stadion Gloria, 2

camere, decomandat, recent
renovat, central

şi canal,
gr

şului r. 9, 15.000 €. Tel.
0745-808865. (RR)

Vând loc de cas şi
gr

şorul de Jos, la 7 km. de
Oravi

şnad, et. 2, 80 €/lun
Tel. 0771-533478.

Vând teren în Boc
ţi, ap -

-
-

ţ ţ

ţ 19.900 € neg.
Tel. în Tormac 0724-508135 sau în
Re ţa 0770-600596, 0721-410752.

Vând cas
ţ ţ bun.

Tel. 0745-904251.
ţ

ţie,
banii cash. Tel. 0760-604669.

În Re ţa schimb cas

.

ţa, lâng ţ inte-
resant, nu prin agenţie. Tel. 0742-
603763.

Vând apartament în Boc
-

ţ ţie interior, u
ţ

26.000. Tel. 0745-786586.
Cump -

-

ţie. Tel 0770-391144.

şa Român

ş, situat
şoara, drum asfaltat pân

şi mai multe anexe + gr

şi

şi

şi dif

şi

şa
Român

ş

ă,
600 mp, cu utilită ă, gaz, canali
zare, curent 19 € mp, negociabil.
Tel. 0762-057598.

Vând casă în comuna Tormac
jud. Timi ă la 36 km de Timi

ă în comu
nă, 4 camere, pivni ă, suprafa ă 100
mp ădină,
teren 1400 mp, pre

ă în Gătaia, zona
centru, suprafa ă mare, pre

Vând teren la km 8, în suprafa ă
de 14.000 mp. Tel. 0745-904251.

Cumpăr apartament 2 camere
confort 1 decomandat, zona Poli

ă cu 4
camere, baie, bucătărie, hol, curte,
încălzire centrală, cu apartament cu
2 camere Tel. 0747-061958.

Închiriez apartament pt. birouri
în Re ă facultate, pre

ă, 2 camere, etaj 1, nereno
vat. Tel. 07446660733.

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
bloc izolat, centrală, termopane,
gresie, faian ă, izola ă
metal + bucătărie mobilată, pre

ăr ap. 3 camere decoman
dat, Govândari, 2 băi, et. 1, 2, 3
preferabil bloc 4 etaje. Ofer maxim
43.000 €. Tel. 0722-837434.

Închiriez garsonieră în bl. apar
tamente, mobilă, convector, boiler,
aragaz, frigider, 80 €/lună + 180
garan

Convocare AGA
Societatea Comercial

ţa, str. Libert ţii, nr. 37,
în baza Legii 31 modificat

ţionarilor, cu urm
ţiei financiare pe anul 2010.

Aprobarea raportului administratorilor pentru anul fiscal 2010.
Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul fiscal 2010.
Aprobarea bilanţului financiar-contabil pe anul 2010.
Diverse.

Informaţii se pot obţine la adresa din str. Zimbrului, nr. 42,
Re ţa. AGOA, se va întruni pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 19
martie 2011, ora 10.00. În eventualitatea neîndeplinirii cvorumului
stabilit de lege, va fi întrunit

ă IPPS SA, înregistrată la ORC sub nr.
J11/51/1991, CUI 1060728, cu sediul în Re ă

ă, art. 117, convoacă Adunarea Generală
aAc ătoarea ordine de zi:

Analiza situa

ă pe data de 20 martie, 2011, ora 10.00.

şi

şi

1.
2.
3.
4.
5.

Director, Valeriu Mănescu

Diverse
Vând purcei 3 luni jum ţ

300 lei/buc. Tel. 0720-739274.
Cump
Vând ax abric la 350 mm

lungime, cu diverse componente la
400 de lei. Tel. 0255-240368, 0721-
250804. (RR)

-
pentru

.
S-a g

ţa fân, 400 lei claia.
Tel. 0723-235961. (R.R)

Sp -

. ţi, 260 lei.
Tel. 0255-240368, 0721-250804 (rr)

ătate, pre

ăr laptop.Tel.0745-583129

Vând pantofi sport Puma
Ferrari, nr. 38

ălcat nou, perfor
mant, cuvă inox, ideal atelier
croitorie. Tel. 0770-751533, 0355-
429278

ăsit un câine Terrier negru
cu blană scurtă, de vânătoare, în
zona Marginea. Tel. 0255-214947.

S-au pierdut 2 câini rasa Fox
terrier alb cu negru în zona Fene

ăsitorul este rugat să
sune la Tel. 0744-639686. (RR)

Vând în Re

ălător cu picurător de bucă
tărie, 60 lei; barcă pneumatică, 150
lei; trusă pt scos rulmen

şi Adidas nr. 41. Tel.
0745-583129.

Vând fier de c

ş
Armeniş, g

şi

(continuare )în pagina 6



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbun ţit, 74 mp, et. 1, situat în Re ţa
Nord. P ţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

Lunca Pomostului. P ţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, bloc din
c ţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ţiri. P ţ 30.000 €
negocialbil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial, farma-
cie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

ţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

ţ 250 €/lunar. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ătă

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ărămidă, situat în Re
ără îmbunătă

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

şi
re

şi modific şi
re

şi
re

şi
re

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

ş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş -
Timişoara, la ieşirea din oraş. Pre

şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Pre

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

-

.

-

a

-

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 3 - 16 |Martie 2011

lei
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 228 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2

28 Ianuarie - 2 Martie 201128 Ianuarie - 2 Martie 2011

21 feb. ‘ 1 139,5784
22 feb. ‘ 1 139,5405
23 feb. ‘ 1 138,7894
24 feb. ‘ 1 139,5800
25 feb. ‘ 1 138,0040
28 feb. ‘ 1 138,1159
1 mar. ‘ 1 138,3235
2 mar. ‘ 1 139,9519

1
1
1
1
1
1
1
1

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR
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�

�

�

�

�
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P
judiciar

e

Guvernul a adoptat proiectul legislativ privind modificarea Codului Muncii şi l-a trimis Parlamentului în vederea angajării
răspunderii Zonele cu potenţial turistic vor avea prioritate la obţinerea de fonduri pentru realizarea de lucrări conform HG nr.
577/1997 La 17 februarie a avut loc la Bucureşti Conferinţa cu tema „Problematica restituirii proprietăţilor şi a acordării
compensaţiilor băneşti din perspectiva jurisprudenţei CEDO” lafonul maxim de venit sub care justiţiabilii au dreptul de a
obţine ajutor va scădea de la 500 la 300 de lei Statul Major al Forţelor Navale a organizat sâmbătă, 26 februarie, o suită
de manifestări pentru a evoca împlinirea a 115 ani de la înfiinţarea Flotei Militar La al X-lea Congres al UDMR, congres la
care, după 18 ani, Uniunea şi-a ales un nou preşedinte în persoana lui Kelemen Hunor

Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia cu privire la escrocheriile
legate de , subliniind ca nici o organizaţie sau companie
privată nu este autorizată de către Departamentul de Stat să-i înştiinţeze
pe cei care se înscriu în programul Loteria Vizelor că au fost selectaţi sau
să îi informeze care sunt următorii paşi ce trebuie făcuţi în demersul de
obţinere a vizei, se arată într-un document de presă al ambasadei.

Loteria Vizelor
România a înregistrat, în luna ianuarie, o

de 7%, cea mai mare
valoare din UE, depăşind media comunitară cu
peste 3 procente, conform datelor publicate de
Eurostat. În ultimele şapte luni, ţara noastră a
fost pe primul loc la acest indicator.

rată anuală a inflaţiei

4

� Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale nr. 1652/2010
privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexa

ţ
Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 3014/2010 pentru modificarea

Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.714/C/2008 privind durata

Legea nr. 284/2010 - cadru privind salarizarea unitar

Legea nr. 286/2010, a bugetului de stat pe anul 2011. (M.O. nr.
879/28.12.2010)

Legea nr. 287/2010, a bugetului asigur

Guvernul României - Regulamentul din 2010 de organizare
ţionare a politiei locale. (M.O. nr. 882/29.12.2010)

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea

.

.u.G. nr.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. (M.O. nr.
888/30.12.2010)

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. (M.O. nr.
889/30.12.2010)

O.u.G. nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008.
(M.O. nr. 890/30.12.2010)

Guvernul României - Contractul din 2010 - cadru privind condiţiile
acord ţei medicale în cadrul sistemului de asigur

şi Protec
şi

Sportului nr. 5620/2010 privind aprobarea programelor pentru concursul
privind ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezer
vate în înv

şi
periodicitatea vizitelor, greutatea şi num şi
categoriile de bunuri ce pot fi primite, cump şi folosite de
persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. (M.O. nr.
875/28.12.2010)

şi
func

şi completarea Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat. (M.O. nr. 888/30.12.2010)

Legea nr. 280/2010 pt modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România. (M.O. nr. 888/30.12.2010)

O.u.G. nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea O

rii, Tineretului

ă ământul preuniversitar (M.O. nr. 872/28.12.2010)

ărul pachetelor, precum
ărate, păstrate

ă a personalului
plătit din fonduri publice. (M.O. 877/28.12.2010)

ărilor sociale de stat pe anul
2011. (M.O. nr. 880/28.12.2010)

ării asisten ări sociale de
sănătate pentru anii 2011-2012. (M.O. nr. 895/30.12.2010)

-

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Camerele agricole vor fi funcţionale începând
din luna iunie a acestui an. Acestea sunt
organizaţii neguvernamentale, de utilitate publică,
create în scopul de a reprezenta şi promova
interesele socio-economice ale populaţiei care
derulează activităţi în domeniul agriculturii.

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică
ordinea de zi men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 28.02.2011
1.

3.

5.

8.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ĂRI, RAPOARTE

Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al jude

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ătre acesta, pe anul 2011.
Proiect de hotărâre pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Jude
ărilor de

drumuri jude

ărâre privind aprobarea
contractării unei finan ări rambursabile interne în
valoare de 31.050.000 lei.

Proiect de hotărâre privind defalcarea
sumei de 1.000.000 lei prevăzută în bugetul
propriu al jude

ărâre privind participarea
Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea
Hotărârii nr.95/2006 privind asocierea Consiliului
Jude

ă, cu
modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind stabilirea cos
tului mediu lunar în centrele reziden

ă Socială

ărâre privind stabilirea
costului mediu lunar de între

ăminul pentru Persoane
Vârstnice Re

ărâre privind stabilirea cos
tului mediu lunar de între

ăminul pentru Persoane
Vârstnice Sacu, pentru anul 2011.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ătrâni Re
ă nerambursabilă din

partea Uniunii Europene prin Programul
Opera

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind prorogarea

termenului de aplicare al Hotărârii Consiliului
Jude

ările
ările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru rectificarea

ărârii Consiliului Jude

ă gratuită a unor imobile
din domeniul public

ă ă ulterior.
Proiect de hotărâre privind darea în folo

sin ă gratuită a unui spa ălii Po
livalentă Re ă ării activită

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei

ării personalului,
potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ă Socială
ările ările

ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei
ă Socială si Protec

ării
personalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei

ării personalului, potrivit legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei
ă a Persoanelor a jude

ării perso
nalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei

ării personalului, potrivit legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei
ării perso

nalului, potrivit legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei
ării

personalului, potrivit legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei

ării personalului, potrivit
legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei

ării personalului, potrivit legii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

organigramei

ării personalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei

ă Caransebe ării
personalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei

ă a Persoanelor ără Adăpost Caran
sebe ării personalului,
potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei ăminului
Pentru Persoane Vârstnice Sacu, ca urmare a
reîncadrării personalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei ăminului
Pentru Persoane Vârstnice Re

ării personalului, potrivit legii.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Cara

ărăsirii copiilor la nivel jude
ătre Comisia pentru Protec

ăminului pentru
Persoane Vârstnice Re

ă a Persoanelor a Jude

ări. Interpelări

ţului Cara

ţean nr. 8/29.01.2011
privind aprobarea bugetelor de venituri

ţiilor
ţean sau finanţate de

c

ţean nr. 11/29.01.2011
privind aprobarea Programului lucr

ţene ţat din sume
defalcate din TVA, pentru anul 2011.

Proiect de hot
ţ

ţului Cara
“

ţie(finanţare), pe anul 2011.
Proiect de hot

ţean Cara
ţional-

2011.
Proiect de hot

ţean Cara

ţe de exploatare minier

-
ţiale publice

pentru persoane cu handicap din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţ ţia
Copilului Cara

ţinere pentru
persoanele asistate în C

ţa, pentru anul 2011.
Proiect de hot -

ţinere pentru persoane-
le vârstnice îngrijite în C

ţean nr. 84/10.07.2009
privind participarea Consiliului Judeţean Cara

ţa”realizat
cu contribuţia financiar

ţional Regional 2007-2013, axa 3.2, cu
modific

ţean nr. 51/2008 privind aprobarea Progra-
mului de transport public judeţean de persoane
realizat prin curse regulate pentru traseele din
judeţul Cara

ţean nr.
25/2006 privind darea în administrare, închiriere,

concesiune sau folosinţ
. Cara -

-
ţ ţiu din incinta S -

ţa,în vederea desf ţii
Asociaţiei Jud. de

ţean Cara

ţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Cara

ţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Cara

ţean Cara
ţiei Gene-

rale de Asistenţ ţia Copilului
Cara

ţii ale Direcţiei
Generale de Asistenţ ţia
Copilului Cara

ţii ale Direcţiei
de Administrare a Domeniului Public

ţului Cara -

ţii din cadrul
Direcţiei de Evidenţ ţului
Cara -

ţii ale Bibliotecii
Judeţene „Paul Iorgovici”, ca urmare a reînca-
dr

ţii ale Teatrului
de Vest Re ţa, ca urmare a reîncadr -

ţii la Muzeul Ba-
natului Montan Re ţa, ca urmare a reîncadr

ţii ale
ţa,

ca urmare a reîncadr

ţii ale Camerei
Agricole a judeţului Cara

ţii ale Centrului
Judeţean pentru Conservarea

ţionale Cara

ţii ale Muzeului
Judeţean de Etnografie

ţ

ţii ale Centrului
de Urgenţ f -

ţii ale C

ţii ale C
ţa, ca urmare a

reîncadr

-
ţionare.

Proiectul de hotarare privind aprobarea
cuantumului cotizatiei lunare a Consiliului Jude-
tean Caras-Severin, in calitate de membru al
“Clubului Sportiv Caras-Severin”, cu rang de
asociatie.

Informare cu privire la modul de soluţio-
nare a petiţiilor pe semestrul II/2010

Raport semestrial privind monitorizarea
fenomenului p ţean de
c ţia Copilului Cara

ţa pentru perioada
01.01. 2010 - 31.12.2010.

Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene
„Paul Iorgovici”, pe anul 2010.

Raport de activitate pentru anul 2010, al
Direcţiei de Evidenţ ţului
Cara

ţiei de Administrare a Domeniului Public

ţii din judeţul Cara

ţean Cara

Informare cu privire la participarea unei
delegatii a Consiliului Judetean Caras-Severin la
o vizita de lucru ce a avut loc la Varset i Veliko
Gradiste, Republica Serbia în perioada 09-10
februarie 2011.

ş-Severin, pe
anul 2011.

Proiect de hot

şi
cheltuieli a institu şi serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului Jude

şi comunale, finan

ş-Severin la cap. 67
Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de

interven

ş-Severin la Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto na

ş-Severin cu SC APERGMIN
SRL, pentru valorificarea şi punerea în valoare a
unei licen

şi complet

şi Protec
ş-Severin, pe anul 2011.

Proiect de hot

şi

ş-
Severin la implementarea proiectului ”Reabilitare
şi modernizare azilul de b şi

şi complet

ş-Severin, pentru perioada
01.07.2008 - 30.06.2011, cu modific şi
complet

şi
modificarea Hot

şi privat al jud ş-Seve
rin, modificat şi completat

şi şur
Şah Caraş-Severin.

Proiect de hot
ş-Severin nr.

95/2010 privind aprobarea organigramei şi a
statelor de func

ş-Severin, cu
modific şi complet

şi a statelor de func
ş-

Severin, ca urmare a reîncadr

ş-Severin nr.
148/2008 privind reorganizarea Direc

şi Protec
ş-Severin, cu modific şi complet

şi a statelor de func

ş-Severin, ca urmare a reîncadr

şi a statelor de func
şi Privat a

Jude ş-Severin, ca urmare a reînca
dr

şi a statelor de func

ş-Severin, ca urmare a reîncadr

şi a statului de func

şi a statului de func
şi

şi a statului de func
şi

şi a statului de func Şcolii
Populare deArte şi Meserii „Ion Românu” Reşi

şi a statului de func
ş-Severin, ca urmare a

reîncadr

şi a statului de func
şi Promovarea

Culturii Tradi ş-Severin, ca urmare a
reîncadr

şi a statului de func
şi al Regimentului de

Grani ş, ca urmare a reîncadr

şi a statului de func

ş, ca urmare a reîncadr

şi a statului de func

şi a statului de func
şi

ş-Severin şi aprobarea Regula
mentului de Organizare şi Func

ş-
Severin.

Raport de activitate al C
şi

ş-Severin.
Raport de activitate pe anul 2010 al

Direc şi
Privat Caraş-Severin.

Informare cu privire la participarea unei
delega ş-Severin la reuniunea
de lucru ce a avut loc la Szeged, Ungaria, în data
de 17 ianuarie 2011.

Informare cu privire la participarea unui
delegat al Consiliului Jude ş-Severin, la
reuniunea de lucru ce a avut loc la Szeged,
Ungaria, în data de 28 ianuarie 2011.
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Dezvoltarea sta]iunii
B@ile Herculane

Ministrul dezvoltării regionale şi
turismului, Elena Udrea, a semnat,
împreună cu reprezentanţii Consi
liului Local al oraşului Băile Hercu
lane şi ai Asociaţiei de Turism din
Băile Herculane, un protocol de
colaborare în vederea dezvoltării
integrate a staţiunii de interes naţio
nal Băile Herculane. Cele trei părţi
vor conveni asupra programului de
acţiuni prioritare care vor fi între
prinse pentru dezvoltarea staţiunii,
în concordanţă cu nevoile şi
specificul locului.

Ministerul Dezvoltării Regionale
si Turismului va elabora proiecte de
dezvoltare a Staţiunii Băile Hercula
ne, în conformitate cu programele
specifice de investiţii.

Consiliul Local al oraşului Băile
Herculane va asigura cofinanţarea
pentru proiectele incluse în progra
mul de acţiuni prioritare şi va elabo
ra, alături de Asociaţia de Turism
Băile Herculane, lista priorităţilor de
dezvoltare şi promovare a turismu
lui în Băile Herculane.

Asociaţia de Turism din Băile
Herculane va centraliza şi prezenta
iniţiativele de dezvoltare şi informa
ţiile existente la nivelul întreprinză
torilor privaţi din staţiunea Băile
Herculane şi va participa la imple
mentarea Programului de acţiuni
prioritare.

Staţiunea Băile Herculane este
una dintre cele mai vechi staţiuni
balneare ale lumii, fiind integrată în
Parcul Naţional Valea Cernei-Do
mogled şi amplasată la o altidudine
de 160 m, pe aceeaşi paralelă cu
Nisa şi Veneţia, fapt care îi conferă
un climat agreabil, cu influenţe me
diteraneene. Atestarea documenta
ră a staţiunii datează din anul 153
e.n. Existenţa neîntreruptă de două
milenii a staţiunii Băile Herculane a
fost favorizată de eficacitatea iz
voarelor termale, dar şi de aşeza
rea staţiunii într-o vale adăpostită de
munţi. La Băile Herculane se
tratează următoarele afecţiuni: reu
matisme degenerative, spondiloze,
artroză, poliartroze, reumatisme
articulare (tendinoze, periartrită
scapulofemurală), redori articulare
post traumatice, recuperare posto
peratorie (după fracturi, entorse, lu
xaţii), pareze, paralizii, diabet zaha
rat, hiperlipemii, boli respiratorii,
cardiovasculare, boli profesionale
(silicoze), boli ginecologice, ORL,
boli dermatologice, afecţiuni ocular

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

e
(25.02.2011, Comunicat de presa)

Ordonanţa de Urgenţă care
diferenţiază plafoanele

în
funcţie de durata concediului de
creştere a copilului - un an dau
doi ani - a fost adoptată tacit de
Senat, deşi primise raport nega
tiv de la Comisia pentru muncă,
familie şi protecţie socială.
Senatul este prima Cameră se
sizată, proiectul de lege urmând
a fi trimis Camerei Deputaţilor.

indem
nizaţiilor acordate mamelor

-

-

-

Asociaţia Telefonul Copi
lului

-

-

-

a prelungit începând cu
data de 1 martie programul de
lucru al serviciului Telefonul Co
pilului 116 111 până la ora 24.00,
această decizie fiind luată pen
tru a putea răspunde numărului
tot mai mare de apeluri.

Numărul 116 111 este linia
europeană de asistenţă pentru
copii, gestionată în România de
Asociaţia Telefonul Copilului şi
Romtelecom.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Rusia şi Ukraina au în plan exerciţii militare comune, au spus cei doi miniştrii ai apărării într-o conferinţă de presă comună Partidul Comunist cubanez a
avansat alegerea unei noi conduceri la congresul din luna aprilie, când liderul Fidel Castro este aşteptat să demisioneze, potrivit unor surse apropiate partidului

Preşedintele francez Nicolas Sarkozy a anunţat la sfârşitul săptămânii, numirea lui Alain Juppe, care deţinuse până acum portofoliul apărării, în funcţia de
ministru de externe Consiliul de Securitate al ONU a adoptat , în unanimitate, o rezoluţie prin care impune sancţiuni severe colonelului Muammar Gaddafi,
familiei sale şi apropiaţilor regimului libian Japonia a depăşit în 2010 numărul de 128 de milioane de locuitori şi rămâne a zecea ţară ca populaţie din lume
Discovery, cea mai veche dintre cele trei navete ale flotei spaţiale, s-a cuplat la ISS în ultima sa misiune, a 39-a în 26 de ani de serviciu

Grecia nu va vinde nici una din insulele
sale mediteraneene pentru a-şi reduce
datoria, deoarece ele fac parte din moştenirea
culturală a ţării şi sunt importante pentru
turism, a afirmat premierul elen George
Papandreou, relatează agenţiile de presă.

La 24 februarie 2011, preşedintele José Manuel Barroso a primit
vizita guvernului rus condus de prim-ministrul Vladimir Putin. Aceste
discuţii la nivel executiv au ca obiect ansamblul relaţiilor ,
pornind de la sprijinul pentru procesul de modernizare a Rusiei până la
chestiuni legate de comerţ şi energie, cooperarea tehnologică
aprofundată şi afacerile internaţionale.

UE-Rusia

Miniştrii de finanţe şi guvernatori ai băncilor
centrale din ţările membre ale au ajuns
recent la un compromis, stabilind o listă de
indicatori pentru determinarea dezechilibrelor
financiare mondiale, care, conform economiştilor,
contribuie la agravarea crizei financiare.

G-20

În cadrul reuniunii acestora din 14
februarie, mini ţiei au adoptat
concluzii care indic ţia

ţin
de 10%;

ţin o diplom ţ
ţin 40%.

Ar trebui examinate diferite m

ţie,
metode de predare inovatoare

ţii

ţi de
universitate va necesita îmbun ţirea
sistemelor de înv ţ

ţ
ţ ţiile de înv ţ

ţionale de persoane care studiaz

ţiei. Un
sfert din totalul elevilor din Uniunea
European ţe de citire slabe,
în timp ce unul din

ţ ţin
de o persoan ţia cu
vârsta cuprins ţine o
diplom

ţe reduse sau de
baz

ţin. De asemenea,
prelungirea vieţ i i act ive spore

ţe pe parcursul vieţii.

ştrii educa

şi formarea pot contribui la o economie a
Europei competitiv şi inovatoare.

Concluziile se axeaz

şcoala la mai pu
şi

creşterea procentului de persoane cu
vârsta cuprins şi 34 de ani care
de

şcolii, inclusiv „a doua şans
şi sprijin

individualizat sporite, în special pentru
grupurile dezavantajate, cum ar fi migran
şi romii.

Creşterea num

şi o mai bun

şi cu mediul de afaceri,
precum şi s

şapte tineri p

şi 34 de ani de

şi peste 50% în Japonia.
Mai mult, circa 80 de milioane de

oameni au competen
şi, pân

şte
necesitatea ca oamenii s

ş i s

ă modul în care educa

ă
ă pe două

obiective principale:
reducerea procentului de persoane

care au părăsit timpuriu

ă între 30
ă de învă ământ superior la

cel pu
ăsuri

pentru a aborda ratele de părăsire timpurie
a ă” la educa

ărului de absolven
ătă

ă ământ, actualizarea
programelor de învă ământ ă
guvernan ă. Institu ă ământ

superior ar trebui, de asemenea, să fie
încurajate să instituie parteneriate cu
domeniul cercetării

ă fie deschise către categoriile
netradi ă.

UE se confruntă încă cu provocări
semnificative în domeniul educa

ă au competen
ărăsesc

timpuriu sistemul de învă ământ. Mai pu
ă din trei din popula
ă între 25

ă universitară, comparativ cu 40% în
SUA

ă. Totu ă în 2020, 16 milioane de
noi locuri de muncă în cadrul UE vor
necesita calificări înalte, în timp ce locurile
de muncă slab calificate vor fi cu 12
milioane mai pu

ă continue să
dobândească ă dezvol te noi
competen

�

�

Cel mai recent ATV (Vehicul de Transport Automat - Automated
Transfer Vehicle) al ESA a fost lansat, cu o rachetă purtătoare Ariane
5, spre Staţia Spaţială Internaţională miercuri, 16 februarie, din
Kourou, Guyana Franceză. După opt zile, nava fără pilot a andocat
pentru o perioadă de trei luni şi jumătate.

Johannes Kepler este al doilea ATV operaţional ce urmează lui
Jules Verne, care a efectuat o misiune de succes în 2008. Cu o masă
totală de peste 20 de tone, este cea mai grea sarcina utilă lansată
vreodată de Europa.

ATV-ul este o navă spaţială extrem de sofisticată, care combină o
platformă autonomă de zbor, un vehicul spaţial manevrabil şi, când
este andocat, un modul al staţiei spaţiale.

Pentru a realiza o andocare automată sub constrângerile de
siguranţă foarte stricte impuse de normele de zbor spaţial uman, ATV-
ul are un sistemele de navigaţie de înaltă precizie, software-ul de zbor
extrem de redundant şi un
sistem complet autonom de
evitare a coliziunii, cu surse
independente de energie şi
control.

Cu o înălţime de aproxi
mativ 10 m şi un diametru de
4,5 m, ATV-ul include un
modul presurizat de 45 de m
cubi şi un sistem de andocare
rusesc, similar cu cele
folosite pe navetele cu

echipaj Soyuz şi cele de aprovizionare Progress.
Cu aripile sale solare desfăşurate,ATV-ul are o anvergură de 22 m.
În această primă misiune operaţională, ATV-2 a transportat mai

mult de 7 tone de sarcină utilă, inclusiv 4534 kg de combustibil pentru
Staţia Spaţială Internaţională (ISS), care va fi folosit pentru
menţinerea pe orbită şi controlul altitudinii. Odată andocat la ISS,
propulsoarele proprii ale ATV-ului vor ridica periodic orbita staţiei, în
scopul de a compensa deviaţia naturală cauzată de atmosferă.Acesta
poate fi de asemenea folosit pentru a muta ISS din calea deşeurilor
cosmice potenţial periculoase, care se apropie de complexul spaţial.

Sarcina utilă transportată de ATV include şi 1600 kg de mărfuri
uscate, 850 kg de combustibil pentru modulul Rusiei, Zvezda, şi 100
kg de oxigen.

Înainte de a părăsi ISS, în iunie, Johannes Kepler va fi umplut cu
saci de deşeuri. Va fi dirijat peste sudul Oceanului Pacific, unde va
efectua o reintrare controlată
pentru a arde în atmosferă.

ATV Johannes Kepler a
fost numit astfel după cele
brul astronom şi matemati
cian german care a trăit între
secolele 16 şi 17. El a descris
pentru prima dată mişcarea
corpurilor planetare în orbite
eliptice, deschizând astfel
calea pentru teoria gravitaţiei
a lui Isaac Newton.

-

-
-

Vocea cetăţenilor
Începând cu anul 2012, cetăţenii UE vor avea posibilitatea de a solicita Comisiei să

propună acte legislative, cu condiţia ca un milion de semnături să fi fost strânse în
favoarea acestora din cel puţin şapte state membre. Numărul necesar de semnatari din
fiecare ţară depinde de mărimea populaţiei şi variază între 3750 şi 74 250.

Iniţiativa cetăţenească, o inovaţie majoră adusă de Tratatul de la Lisabona, a primit
autorizarea finală din partea Consiliului şi a Parlamentului European la 16 februarie la
Strasbourg. Un ghid uşor de utilizat privind modalitatea de a utiliza iniţiativa cetăţenească
va fi disponibil pe un site dedicat, în toate limbile oficiale ale UE.

Protec]ia g@inilor ou@toare
În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură

din 21 februarie, miniştrii au luat în discuţie
situaţia actuală în ceea ce priveşte eliminarea
treptată a bateriilor tradiţionale pentru creşte
rea găinilor. Discuţia s-a bazat pe informarea
din partea Comisiei privind reuniunea diferite
lor părţi interesate, care a avut loc în ianuarie.

Comisia a reamintit statelor membre că 1
ianuarie 2012 este termenul-limită, prevăzut
în 1999, de la care bateriile convenţionale
pentru găinile ouătoare nu vor mai fi permise
în UE. De asemenea, aceasta le-a solicitat să
furnizeze date privind aplicarea acestei pre
vederi şi şi-a declarat intenţia de a monitoriza
această situaţie până la intrarea în vigoare a
interzicerii respective. Statele membre au fost
de acord cu faptul că, pentru a asigura condiţii
de concurenţă loială între producători şi a
evita fragmentarea pieţei interne, termenul-
limită trebuie respectat. În acelaşi timp, este
important să fie protejată competitivitatea
producătorilor din UE în raport cu ţările terţe.

Acest sector de producţie are posibilitatea
de a alege între aşa-numitele baterii îmbună
tăţite şi sistemele alternative. În bateriile
îmbunătăţite, fiecare găină are acces la un
spaţiu de cel puţin 750 cm , la cuibare, la
gunoi pentru ciugulit şi scurmat, la stinghii
pentru odihnă şi la scânduri pentru scurtarea
ghearelor. Ca alternativă pentru adăpostirea
găinilor există sisteme de hale şi sisteme de
creştere în aer liber, care oferă păsărilor mai
mult spaţiu, o mai mare libertate de mişcare şi
de scăldat în praf.

Eliminarea bateriilor tradiţionale are drept
scop îmbunătăţirea bunăstării păsărilor, inclu
siv a stării lor de sănătate. Problemele în
materie de bunăstare a păsărilor, întâlnite
adesea în procesul de creştere a găinilor ouă
toare, implică un risc sporit de îmbolnăvire, de
fracturare a oaselor datorită osteoporozei, de
vătămare prin ciugulire (chiar canibalism), de
devieri comportamentale şi de mortalitate.

Studiile au arătat că bunăstarea anima
lelor îi preocupă pe consumatorii europeni în
mod deosebit. Mulţi dintre aceştia sunt
dispuşi să plătească mai mult pentru ouăle
produse în sisteme care ţin seama de
bunăstarea păsărilor.

-

-

-

-

c

-

-

-

UE îşi intensifică lupta împotriva fraudei
fiscale. O nouă directivă adoptată de Consiliul
Afaceri Economice şi Financiare la 15
februarie va permite simplificarea schimbului
de informaţii între statele membre.

În cadrul pieţei unice, contribuabilii se pot
deplasa cu uşurinţă dintr-o ţară în alta, venitul
unui contribuabil poate fi obţinut deseori în
state membre diferite, iar tranzacţiile trans
frontaliere au devenit curente. Prin urmare,
autorităţile fiscale întâmpină tot mai multe
dificultăţi în evaluarea corectă a taxelor şi
impozitelor datorate.

Noile norme, care vor intra în vigoare în
2013, vor permite statelor membre să dispună
de informaţii mai precise cu privire la venitul
pe care contribuabilii lor îl primesc în UE. La
rândul său, acest lucru va facilita stabilirea

taxelor şi a impozitelor şi va contribui la
combaterea fraudei fiscale.

Directiva va asigura aplicarea în UE a
standardului OCDE referitor la schimbul de
informaţii la cerere. În practică, aceasta
înseamnă că un stat membru nu va putea
refuza o cerere de informaţii din partea altui
stat membru invocând ca unic motiv secretul
bancar. În 2015 se va introduce schimbul
automat de informaţii pentru anumite tipuri de
venit şi de capital precum veniturile din muncă
şi pensiile, în măsura în care statele membre
au la dispoziţie acest tip de date.

Directiva face parte dintr-o strategie mai
amplă a UE de combatere a fraudei fiscale.
Se aplică tuturor taxelor şi impozitelor cu
excepţia TVA şi a accizelor, care fac deja
obiectul altor acte legislative ale Uniunii.

-

Educaţie
ă

şi formare pentru
o creştere durabil

Intensificarea schimbului de informa]ii în materie fiscal@

Proiecte privind ac]iunile
împotriva schimb@rilor climatice

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a
crescut la 19 miliarde EUR finanţarea alo
cată proiectelor privind acţiunile împotriva
schimbărilor climatice, ceea ce reprezintă o
pondere impresionantă de 30% în creditele
acordate de bancă în Uniunea Europeană
(UE). Înregistrând o creştere semnificativă
de la 16 miliarde EUR în anul precedent,
această sumă reprezintă un nou reper în
ceea ce priveşte susţinerea creşterii
durabile şi construirea unui viitor cu emisii
reduse de dioxid de carbon în Europa.

Banca Europeană de Investiţii este
banca de creditare pe termen lung a Uniunii
Europene.

Sarcina sa principală este de a contribui
la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi
coeziunea economică şi socială a statelor
membre ale UE.

În afara sprijinirii proiectelor din statele
membre, activităţile sale de creditare includ
şi finanţarea de investiţii în viitoarele state
membre ale UE şi în ţările partenere ale UE.

BEI mobilizează fonduri considerabile de
pe pieţele de capital, pe care apoi le acordă
sub formă de credite în condiţii avantajoase
pentru proiecte care promovează obiecti
vele politicilor UE.

BEI este cel mai mare emitent supra
naţional, iar ratingul său AAA constant se
bazează pe o susţinere fermă din partea
acţionarilor, o bază de capital puternică, o
calitate excelentă a activelor, o gestionare
conservatoare a riscurilor şi o strategie
solidă de finanţare.

Proiectele privind acţiunile împotriva
schimbărilor climatice sunt proiectele
referitoare la eficienţă energetică, energie
regenerabilă, transport, silvicultură, inovare
(CDI) şi adaptare la schimbările climatice.
Pentru a se califica drept proiecte privind
acţiunile împotriva schimbărilor climatice,
acestea trebuie să îndeplinească criterii
stricte pentru contribuţia lor la reducerea
dioxidului de carbon, obiective de eficienţă
energetică sau sechestrarea dioxidului de
carbon. Numai cele mai inovatoare tehno
logii (de exemplu, solară, eoliană, biomasă)
se califică drept proiecte privind acţiunile îm
potriva schimbărilor climatice. În mod alter
nativ, se poate cere o pondere de cel puţin
50% din costul total al proiectului a compo
nentei de adaptare la schimbările climatice.

-

-

-

-

-
-

-
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ATV-2, nava
spa]ial@ european@

Comisia Europeană a lansat, pentru prima dată, un plan de acţiune destinat să
ofere fiecărui copil un început mai bun în viaţă şi să pună bazele pentru o învăţare
de succes de-a lungul vieţii, pentru integrare socială, dezvoltare personală şi
capacitate de inserţie profesională mai târziu în viaţă.



Vând bibliotecă în stare foarte
bună, 1400 lei, neg. Tel. 0758-
635596. (RR)

Vând Laptop, 150 €. Tel. 0751-
310625, 0726-902542. (RR)

Vând în Caransebe ă de
bucătărie din lemn de brad cu u

ă, 35 lei; aspirator nem
ă bra

ăr ceas cu pendulă, de
perete. Tel. 0355-402013. (RR)

Vând telefon cu fax, 70 €. Tel.
0769-425789. (RR)

Vând o vi ă luni, 300 €
neg; fân, 400 lei claia Tel. 0723-
235961. ( )

Vând în Târnova o junincă de doi
ani, gestantă în 7 luni, 1.800 lei. Tel.
0760-067611. (RR)

Vând mobilă dormitor, 1400 lei;
ma ă de cusut Stinger cu masă de
lucru, 400 lei; ceasuri cu pendulă,
400 lei; mobilă sufragerie, 1000 lei;
pat pentru o persoană, 350 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând cărucioare pentru copii,
150 lei; pătu

ă, 350; scaun rotativ de birou
150 lei; monitor 50 lei; col

ătărie plus masă pt 12 persoane
la pre

ărie, 1.000 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re ă,
400 lei; costum bărba

ărba

ă 200 lei; aparat
radio Pacific, 60 lei; pick-up, 30 lei.
Tel. 0751-847843. (RR)

Cumpăr motocositoare. Tel.
0764-775546, 0765-770345. (RR)

Vând butoaie goale de bere, 50 l
butoiul, 250 lei bucata; 2 butoaie
plastic 200 l, 80 lei bucata. Tel.
0746-143532. (RR)

Vând vacă de 8 ani pentru aba
tor, 4 lei kg. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând doi păuni, 300 € perechea.
Tel. 0722-630097. (RR)

Vând telefon cu fax, 50 €. Tel.
0255-220720. (RR)

Vând o teracotă cu u ătar,
500 lei. Tel. 0744-577391. (RR)

Vând în Anina imprimantă
Canon Prixma MP460 color, cu
scanner, folosită o singură dată. Tel.
0742-476729.

Vând covor mare persan, panta
loni, bluze, geacă copii 3-5 ani,
rochi ă. Pre

ă de 40 grade, maxim
150 litri, la pre

ăr motocositoare. Tel.
0764-775546.

ăci de patefon perioada
interbelică, Re

ă, 2
persoane, 650 lei,

ăr aparate de radio mode
le cu lămpi, bune sau defecte. Tel.
0722-582538.

Vând ma ă spălat automată
Miele 190 lei, frigider 120 lei neg.
Tel. 0740-520382.

Vând sobă pe lemne, stare
excelentă 190 lei neg. Tel. 0728-
813340.

Vând cocs, putere calorică
mare, pre

ş mobil
şi din

parchet de cireş, 200 lei; birou 200
lei; col

şin

şi

şi şi gr

şi

şi

şi aragaz 80 lei.
Tel. 0728-813340.

Cump

şin

ţar sufragerie 750 lei; saltea 1
persoan ţesc,
80 lei; candelabru cu dou ţe, 15
lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Cump

ţea de dou
.

RR

ţ pt. copii, cu saltea, 150
lei; congelator cu 4 sertare, 350;
convectoare cu tiraj normal pentru
cas

ţar de
buc .

ţul de 850 lei; circular de
tâmpl

ţa rochie mireas
ţi negru, 100

lei; costum popular b ţi, 500 lei;
covor persan 100 lei; 2 carpete, 50
lei; 2 dune cu pern

-

-

ţe 2-5 ani, haine dam ţuri
foarte atractive. Tel. 0748-205247.

Vând sau schimb puzzle 500,
1000. Re ţa. Tel. 0722-619119.

Vând ţuic
ţ negociabil. Tel. 0740-

088315
Vând 100 de oi ţurcane, preţ

negociabil. Tel. 0728-203907, 0768-
860424.

Cump

Vând pl
ţa.Tel.0722-619119

Vând urgent canapea nou

-

ţ 25 lei sacul. Tel. 0740-
520382.

Vând în Re ţa fier de c -

-

ţiune. Tel. 0770-751533. (RR)
Vând mobil

ţar
sufragerie 750 lei; birou, 200 lei;
saltea 1 persoan

ţesc,
150 lei; candelabru cu dou ţe,
15 lei; discuri cu muzic

ţuic

ţa 2 fotolii, 200 lei; 2
fotolii + m ţ

ţat, 400 lei neg. Tel. 0355-
803206. (RR)

Vând la Boroia un arm

ţ 12 lei, neg, bucata.
Tel. 0758-889720. (RR)

Vând lcd mp3 noi la 80 lei buc;
dvd cu telecomand

ţa tv color Veryo
diagonala 51, gri metalizat, 170 lei;
Samsung metalizat cu diagonala
37, 150 lei; sistem audio 5.1 Inter-
vision cu satelit de 1,10 m, 300 lei;
PIV cu monitor, tastatur

.

ţeav

ţa convector pe gaz
cu tiraj forţat, 400 lei; televizor color
sport cu diagonala 37, 100 lei; aspi-
ratoare Beko 1400 W, 100 lei; t

-
ţ

ţ nego-
ciabil; saxofon tenor Luxor, 900 lei;
candelabre cu 2, 8

ţe de perin

şi

şoar şi
popular

şe din lemn, 25 lei
bucata. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând arm

şa mas

şi

şie cu
stea alb

şi fân. Pre

şi
folosite, de la 50 la 250 lei. Tel. 0742-
916481. (RR)

Cump şi
cuptor. Tel. 0742-916481. (RR)

Cump

şi

şi maus,
450 lei; PIII complet, 250 lei; cump

şi

şi card memorie.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând iap şi fân, 2.200 lei neg.
Tel. 0255-233826. (RR)

Vând în Anina mobil

şi Secer

şi 12 becuri;
garnitur şat

şi
dou

ălcat per
formant, nou, ideal pentru ateliere
de croitorie; banchetă pentru bucă
tărie; televizor plasmă cu o mică
defec

ă de bucătărie din
lemn de brad 350 lei; birou 200 lei;
cuptor cu microunde, 100 lei; col

ă, 35 lei; rochie de
mireasă, 650 lei; aspirator nem

ă bra
ă u ă

ă, din 1970, ulcior din 1946,
50 €; 2 garni

ăsar de 3 ani semi-
greu, muran, 4.300 lei neg. Tel.
0740-915944. (RR)

Vând în Boc ă circular
mare, 1000 lei; cazan ă inox, 120
l, 900 €; reductoare noi cu raport de
la 1 la 45, 300 lei bucata; bazin de
plastic la 1.000 l, cu grilaj metalic,
300 lei; curele trapezoidale, 20 lei
bucata. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Re
ăsu ă, 200 lei, 1 fotoliu pat,

300 lei neg, haină piele mărimea 52,
150 lei neg; motor de 2,2 la 380 V,
400 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând convector mijlociu, cu tiraj
for

ăsar
muran de 12 ani, de culoare ro

ă în frunte, 2.100 lei, neg.
Tel. 0255-234508. (RR)

Vând balot de ovăz netreierat,
trifoi

ă, 50 lei; Piaggio
SI 2, 190 €; telefoane celulare noi

ăr aragaz cu 4 ochiuri

ăr o pereche de cai. Tel.
0726-719950. (RR)

Vând în Re

ă
ăr

biciclete. Tel. 0757-712640. (RR)
Vând boiler electric, 100 lei Tel.

0745-808865 (RR)
Vând saxofon Guban, 200 €. Tel.

0721-770337. (RR)
Vând plug de ă cu 3 capete

pentru tractor, 350 €. Tel. 0742-
943871. (RR)

Vând în Re

ăietor
de mezeluri la curent 220 cu disc
reglabil, 150 lei; set de noptiere, du
lăpior, măsu ă, făcute la comandă,
200 lei; boiler 80 l, 150 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Cumpăr telefon mobil Nokia,
Sony, cu cameră

ă

ă tineret cu
multe corpuri, 800 lei; două plapume
de 1 persoană cu lână naturală de
oaie, 150 lei bucata; costum popular
de damă, 200 €; goblen, Cina cea
de Taină ătorii, pre

ă plu ă compusă din
cuvertură, două huse de fotolii

ă fe ă, 200 lei. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Pensionar 2
ţ a

-
pentru ţie serioas

ă 6 de ani, cu locuin
ă caut p rtener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.

Pensionară 52 ani, caut parte-
ner pentru prietenie. Tel. 0746-
903541, 0724-447067.

Singur, dezamăgit, doresc să
cunosc o doamnă sinceră, sufle
tistă, o rela ă. Tel.
0726-261409.

-
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Vând dulap, cuier, fotolii, mobil

-

-

ţ 200 lei. Tel. 0740-520382.

Vând ma

ţ 20 €. Tel.
0721-410752 sau 0770-600596.

Vând cd Blaupunkt Renault
stare foarte bun ţ 30 €. Tel.
0721-410752 sau 0770-600596.

Vând mp3 auto Sony stare
foarte bun ţ 200 lei. Tel. 0721-
410752 sau 0770-600596.

Vând telefon Nokia 6234 la cutie
complet stare foarte bun ţ 210
lei. Tel. 0721-410752, 0770-600596

Vând telefon Nokia 1208 stare
foarte bun ţ 20 €. Tel. 0721-
410752 sau 0770-600596.

Vând radiocasetofon Ford 2004,
preţ 50 lei. Tel. 0721-410752 sau
0770-600596.

Vând telefon Nokia E61, preţ
300 lei. Tel. 0721-410752 sau 0770-
600596.

Vând ma

ţa, 550 lei. Tel. 0722-619119.
Cump

ţii cu
fertilizator. Tel. 0768-764920.

Vând bu

ţ tip ţarc, c -
ţ sport, premerg

-
ţ bun. Asigur transport.

Tel. 0728-813340.
Vând c ţ ţi de lemn. Tel.

0746-363536.
Vând c

ţ cu mas

ţ

ţ negociabil. Tel.
0721-672038.

Cump
-

ţi pe rame 1/3. Tel. 0743-132717.
Vând tv color diagonala de 51,

150 lei. Tel. 0745-943635.
Vând IR receiver pentru joc

Sony PS3, preţ simbolic 10 lei. Tel.
0721-410752.

Vând webcam deLux, stare f.
bun ţ 30 lei. Tel. 0721-410752.

Vând webcam Genius, stare f.
bun ţ 30 lei. Tel. 0721-410752.

Vând maneta Play Station 2 preţ
20 lei. Tel. 0721-410752.

Vând card nokia MMC de 1 Gb
made în Taiwan, preţ 20 lei. Tel.
0721-410752 sau 0770-600596.

Vând butelie 90 lei

ţar, imitaţie piele, crem
700 lei

ţ
1300 lei. Tel. 0720-347375.

Vând monitor 19, LTD garanţie 3
ani, 300 lei neg. Tel. 0758-324207.

Cump

ţ 80 lei. Tel.
0740-520382.

Vând 4 u

ă
sufragerie, masă scaune, vitrină,
comodă, 650 lei

ă parabolică Mor
gens cu telecomandă, 250 canale.
Pre

ă de cusut Singer f.
veche, 500 €. Vând laptop Siemens
250 € neg. Tel. 0727-145623.

Vând radiocasetofon de Logan
stare foarte bună, pre

ă, pre

ă, pre

ă, pre

ă, pre

ă de cusut Sanda
electrică, aproape nouă, cu toate
accesoriile

ăr semănătoare de
porumb pentru U445 cu 4 sec

ătu ărucior, că
ru ător

ăr urgent calorifere de fon
tă. Ofer pre

ăru ă cu ro

ărucior ă
pt. bebe. Tel. 0742-079889.

Vând urgent în Anina dulap
mare adus din Germania, birou de
col ă de lucru, saltele. Tel.
0255-240062, 0749-044785.

Vând u ă lemn masiv, placat cu
parchet, 110 €. Tel. 0746-037272.

Vând calorifer electric nou nou
ă de centrală termică de

apartament. Pre

ăr 10 stupi de albine sau
să-mi populeze 10 stupi model eta
ja

ă, pre

ă, pre

ă
carpete 60 lei. Tel. 0728-813340.

Vând col
ă noptiere

800 lei. Tel. 0740520382.
Vând bibliotecă sculptată + 2

fotolii sculptate, stare bună, pre

ăr tu-monitor LTD. Tel.
0758-324207.

Vând dulap de haine cu 2 u

ă, o
u ă balcon, 25 lei/buc. Tel. 0728-
813340.

şi 3 covoare persie
ne mari 200 lei. Tel. 0728-813340.

Vând anten

şin

şin

şi manual de utilizare.
Reşi

ştean cherestea frasin
şi gorun. Tel. 0764-746172.

De vânzare ceas vechi model
deosebit, rog seriozitate. Tel. 0735-
640743.

Vând p
şi marsupiu,

toate 550 lei. Tel. 0769-648614.
Cump

şi scaun tip mas

ş

şi pomp

şi dou

şi dormitor cu dou

şi.
Tel. 0745-425904.

Vând video. Tel. 0745-425904.
Vând urgent aparat hidromasaj

pentru picioare. Pre

şi interior cu sticl
ş

Vând 2 difuzoare 400 W, 15 ţoli,
8 ohmi, unul mic defect. 150 lei
bucata sau 200 lei ambele, Re ţa.
Tel. 0722-619119.

şi

Vând în Caransebe
ă în două 210x150 cm,

generator de acetilenă, masă de
circular. Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe

ă termică pe gaz
Junkers. Tel. 0720-545776.

Vând corturi de 3 persoane noi
240 lei/buc. Tel. 0760-277161,
0725-187589 sau mess:
romaniidinafaratarii.

Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-40 lei func

ă automată pt. nu
mărat monede, fise pre

ş tirfon de
1500 kg, uş

ş convector
pe gaz turbo, instant pe gaz
Junkers, central

şin

id

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând ma -
ţ negociabil.

Tel. 0766-402616.
Vând 25 de tufe de coacăze

negre. Tel. 0355-427484, 0751-
132460, 0752-123434.

Vând tv color diag. 1m, Grundig,
gri metalizat, 300 lei; tv. Diag. 51 cm,
Velio, 170 lei; sistem 5.1 cu sateliţi
mari 1m - 1,1m, Intervision, preţ 300
lei. Tel. 0757-612642.

Vând calculator Pentium 4, car-
cas

ţar
Vând în Re ţa la

un preţ foarte avantajos, 2,5 mc de
lemne de foc. Vând avantajos haine
de dam ţi. Tel. 0355-
427484, 0751-132460, 0752-
123434, Re ţa.

ţ foarte, f. avanta-
jos, o frez

.

ţ deosebit
de avantajos, un cazan de f ţui-
c

ţa.
Vând avantajos haine de dam

ţi. Tel. 0355-427484,
0751-132460, 0752-123434, Re ţa

ă neagră, cu monitor, tastatură

Vând vederi ă
ăinătate.

ă ărba

Vând la un pre
ă disc de tăiere, marca

Rekoco HSS, de dimensiuni: fi 125x
fi22.2x2 mm grosime. Tel. 0355-42
7484, 0751-132460, 0752-123434

Vând un disc abraziv, nou, de
tăiere, de dimensiuni exterior fi 230
mm, interior fi 22,2 mm,

ăcut
ă, cu capacitatea căldării de 40 de

litri, cazanul este din inox alimentar

ă
ărba

şi
mouse, 500 lei şi un calculator
Pentium 3 complet, 200 lei. Tel.
0757-612642.

şi ilustrate din
şi din str şi

şi de b

şi

şi grosime
de 3 mm. Tel. 0355-427484, 0751-
132460, 0752-123434.

Vând urgent, la un pre

şi cupru. Tel. 0355-427484, 0751-
132460, 0752-123434, Reşi

şi de b
şi

Comuna Bozovici
Realizare capacitate de producere a energiei electrice prin

valorificarea resurselor regenerabile de energie solar

prin Consiliul Local, titular al proiectului
“

” ţ
ţia de

Protecţia Mediului Cara

ţul Cara

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

orele 08 -16 ,

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

ţ.

ă primară,
Primăria Bozovici, jud. Caraş-Severin anun

ş-Severin, de continuare a procedurii privind
emiterea aprob

ş-
Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaz
ş-

Severin din Reşi
şi vineri, între orele 08 -14 , precum şi la urm

ă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agen

ării de dezvoltare, fără efectuarea evaluării
impactului asupra mediului pentru acest proiect propus a fii amplasat
în intravilanul Comunei Bozovici - satul Bozovici, jude

ă
pot fi consultate la sediul Agen

ătoarea
adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa
ării

prezentului anun

00 00 00 00

Anunţ

Auto-Moto-Velo

Vând în Re

ă ă, consum mic, abs,
esp, alte dotări, 9250 € neg. Tel.
0744-474676, 0733-732121. (RR)

Vând Audi 90, 700 € neg; gen

ă telescoape pentru
Mercedes Vito din 2001, de fa ă,
100 €. Tel. 0769-425789. (RR)

Vând Mercedes 200 iesel, mo
del 124, an fabrica

ăr spoiler fa ă pentru Ford
Mondeo, an fabrica

ăr, 350 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând cauciucuri de la 13
ă la 17 ătate, pre

ările,
3.500 € neg. Tel. 0756-282768 (RR)

ăr biciclete bune

şi

şi iarn

şi de
fecte. Tel. 0757-612642.

Vând Cielo Executiv a.f. 2002.
Tel. 0728-987241.

ţa, Opel Vectra mo-
del Cosmo din 2007, 1,9, CDTI, 120
CP, faruri angel eyes, cauciucuri noi
de var

ţi
aluminiu, 200 €; scutere cu pedale,
100 €; piese Nova. Tel. 0721-
770337. (RR)

Vând dou
ţ

d -
ţie 1994, 3.500 €

neg. Tel. 0720-035735. (RR)
Cump ţ

ţie 1996. Tel.
0751-193203. (RR)

Vând microbuz Renault Master,
an fabricaţie 2001, 4000 €; cârlig de
remorcare pentru BMW, 300 lei;
portbagaj tip cuf

ţoli
pân ţoli jum ţ 50-100
lei bucata; 4 roţi ATV pe 12 ţoli cu
cauciucuri 650 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând tractor, 2.600 €. Tel. 0765-
856273. (RR)

Vând Fiat Punto, an fabricaţie
2003, înmatriculat, toate dot

Vând Peugeot 607 diesel, a.f.
2001, preţ 4.700 €.Tel.0723-335392

Vând Opel Vectra B, a.f. 2000,
preţ 2.500 € neg. Tel. 0770-426622.

Vând Audi Quatro 80. Tel. 0760-
300207.

Vând Vw Polo, an fabr. 1996,
euro 2, recent adus, 312 € taxa auto
2011, preţ 1450 € neg. Tel. 0767-
846137.

Cump -

Vând 2 dispozitive pentru
antifonat Dacia la 200 lei; portbagaj
reglabil pentru Dacia, 50 lei; piese
din dezmembrare

ţ negociabil. Tel. 0255-
240368, 0721-250804. (RR)

-

ţa Audi A4, stare
foarte bun ţ
1400 €, neg. Tel. 0729-125270 (RR)

Cump

ţa Opel Astra Break
Caravan, 1996, cauciucuri noi de
iarn

şi componente
Aro 10, pre

şi

şi

Vând în Anina microbuz Peu
geot boxer din 1999, motor 2400,
3.700 € neg. Tel. 0740-068548 (RR)

Vând în Re
ă, neînmatriculat. Pre

ăr semi-remorcă de 750
kg. Tel. 0742-450476. (RR)

Cumpăr 2 cauciucuri pentru
ATV. Tel. 0742-308912. (RR)

Vând în Re

ă, multiple dotări, înmatriculat
recent în România, 2700 €. Tel.
0729-824413. (RR)
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Vând biciclet ţi 150 lei.
Tel. 0745-808865. (RR)

Vând tractor universal 650 cu
remorc

rr
ţi de var

ţi pe 14, în stare foarte bun
-

ţuri neg. Tel. 0726-721708. (RR)
Vând remorc

ţi, 400 €; 4 genţi pentru
VW Pasat din 2006, din tabl

ă de bărba

ă

Vând remorcă tractor mic, 400 €.
Tel. 0723-235961. (rr)

Vând biciclete, 150 lei bucata.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 ( )

ă cu tot cu
gen ă,
100 lei; diferite utilaje agricole, cosi
tori, discuri, pluguri, semănători,
pre

ă pentru tractor
mic, pe 2 ro

ă. Tel.
0723-235961. (R.R)

şi plug, 2.500 €, neg. Tel.
0723-421508. (RR)

Vând 4 ro

Vând în Anina VW Pasat din
1999, benzină, 102 cp, cauciucuri
iarnă ă, 3400 €. Tel. 0740-
915944. (RR)

şi var

(continuare )în pagina 7
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Doamnă serioasă, vorbitoare

limba germană, doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania sauAustria.Am
experien ă. Tel. 0355-418178.

aut pentru îngrijire în Re
ătrân sau o bătrână. Tel. 0255-

220720. (RR)
Absolventă liceu (1992) caut loc

de muncă part time sau full time. Tel.
0748-205247.

Acord împrumut financiar cu ga-
ran ă. tel. 0736-057759.

ăptămână, în
cele mai bune condi

Efectuez transport persoane

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.

Ofer consultan ă juridică, recu
perări debite, redactez recursuri,
contesta ă

ăriri, înfiin

ă din 97, ates
tat taxi doresc post de

ă. Tel. 0761-743160.
Caut urgent să lucrez, distribui

rea materialelor publicitare, pliante,
flayere, sondaje de opinie

ări nun

ă,
seriozitate, pre ă. Tel. 0723-
616268 sau e-mail dorel_luca
_resita@yahoo.com.

Instalator execut toate tipurile de
lucrări de instala ălzire.
Tel. 0770-454332.

Execut amenajări interioare,
gresie, faian ă, placări rigips, placări
cu polistiren, glet, zugrăveli, forme
de rigips, laminate. Tel. 0770-
765772

Execut amenajări, izola
ă, parchet laminat,

rigips, zugrăveli, tapet, instala

ţ
C ţa un

b

ţie imobiliar
Îngrijesc copil. Tel. 0770-091275
Transport persoane în Austria

ţii ţuri. Tel.
0748-100723.

-

ţ -

ţii, activit ţi cadastrale,
împropriet ţez firme. Tel.
0727-505315.

ţa -
ţ la înţelegere. Colaborare

pe termen lung. Rog seriozitate. Tel.
0762-048422.

ţ -
-

-

-

ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer casete audio-video
pe cd-dvd. Calitate, experienţ

ţ de criz

ţii

ţ

.
ţii, glet,

tencuieli, faianţ
ţii

sanitare. Tel. 0728-813340.

şi

şi
Germania de 2 ori pe s

şi pre

şi
colete, România-Italia şi Italia-
România. Tel. 0733-426228 şi
00393291959500.

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
r

Şofer cu microbuz 8+1 Ford
Tranzit maxi, oferim servicii de
transport în Bocşa, Reşi şi Timi
şoara, pre

Şofer cu experien
şofer sau ori

ce loc de munc

şi nu
numai. Tel. 0762-916005, rog serio
zitate.

Sonoriz

şi de înc
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AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 02.03.2011

Auto-Moto-Velo
Vând ieftin aeroterma Dacia cu

turbină 3 trepte putere, preţ 60 lei.
Tel. 0724-465989.

Vând motor Vw 1.6 D demontat
pt. piese complet, 150 $ Tel. 0745-
943635.

Cump

-
-

-
ţ 3.000

€. Tel. 0760-169330.
Dezmembrez Ford Mondeo

motor 18 diesel sau vând toat

ăr jante pentru Solenza.
Tel. 0745-457678.

Vând Opel Astra coupe, înmatri
culat RO, anul 1996, 101 CP, ma

ă garaj, 2.100 €, neg. Tel. 0741-
132826.

Vând BMW 318 cabrio, a.f.
1997, înmatriculat, full echip, stare
impecabilă. Tel. 0734-544586.

Vând Skoda Fabia 14, 16v, 101
cp, an 2001, stare bună, înmatri
culată RO, km 103.000, pre

ă
ma

şi
n

şina 450 €. Tel. 0741-052300.

Transport marf
.

ă. Tel. 0745-
274929

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
schimb tablouri electrice, prize,
întrerup

ţii, tencu-
ieli, scafe, podele laminate, faianţ

ţii sanitare
ţuri mici. Tel. 0740-

520382.

ătoare, corpuri de iluminat,
împământări, etc. Tel. 0768-451834

Execut zugrăveli, izola
ă,

gresie, tapet, instala şi
electrice, pre

Vând Matiz, a.f. 2008, 6700 km
rula

şii
valabile. Tel. 0741-052300.

Vând Audi 100, an 1992, înma
triculat Ro acte la zi, automatic,
2.300 cmc, verde metalizat, cu
probleme la cutia de viteze. Pre

şi, punte, triple, direc

şi,
culoare roşu, servo, airbag-uri, în
chidere cu alarm

şii, taxa veche. Tel.
0748-351548.

Persoan

şi arat şi
variante de schimb. Tel. 0761-
284433.

Cump şi
alte motociclete germane vechi, în
orice stare, nefunc

şi
14 setul 100 € şi cauciucuri la pre

şi are
caroserie galvanic

şi

ţi, preţ 3.800 €. Tel. 0745-
974507.

Vând Ford Mondeo combi an 94,
motor 1,8 diesel, 450 €, numere ro

-

ţ
1.250 €. Tel. 0723-504767.

Vând piese pt. Golf 3, motor,
radiator, alternator, electromotor,
scaune, u ţie,
preţuri negociabile. Tel. 0766-
402616.

Vând 4 jante cu cauciucuri
masuri 165/70/14, jantele sunt din
tabl ţ 330 lei
negociabil. Tel. 0766-402616.

Vând Golf 3, an 94, 4+1 u
-

ţ 2.500 neg. Tel. 0766-402616.
Cump -

ţii. Tel. 0722-439638.
Vând Renault Nevada, an 90,

break, înmatriculat, acte la zi, rul-
menţi noi, ulei schimbat. Preţ 890 €.
Tel. 0740-520382.

Vând Renault 21, an 90, break,
înmatriculat, rulmenţi noi, ulei
schimbat, acte la zi. Preţ 890 €. Tel.
0740-520382.

Vând sau schimb Opel Astra
combi diesel 1.7 numere Olanda.
Tel. 0748-351548.

Vând sau schimb cu Skoda
Octavia II, Audi A6 tdi 2.5 2001. Tel.
0748-351548.

Vând sau schimb Ford Mondeo
1.8 benzin

ţ 5.600 €, a.f.
2001, este înmatriculat

ţionale. Tel.
0749-044785.

Vând jante de aluminiu pe 13
ţuri

bune. Tel. 0749-044785.
Vând Vw Passat Intermediar

combi de culoare verde, din 1996,
motor de 1,9 tdi. Are aer condiţionat,
geamuri electrice, oglinzi electrice,
2 airbag, alarm -

,

Rog deţin

-
ţiei acestuia.

Motostivuitor marca Irion, motor
Mercedes Benz sarcina 5 to, masa
total ţ multifuncţional
deschidere gheare 2 m, lungime
gheare 1,5 m. Tel. 0754-505800.

Cump ţa. Tel.
0768-887877.

ă, stare foarte bună, pre

ă, folie omologată,
pre

ăr semiremorcă auto
turism, înmatriculată, care necesită
repara

ă, 2001, cu auto marca
Vw, Skoda diesel, 4.700 €. Tel.
0748-351548.

Vând sau schimb BMW 320
diesel, 2002, full option, piele 4.700
€, numere ro

ă fizică vând Vw Golf 4
hatchback 1.4 pre

ă, acte la zi,
merge ă impecabil, accept

ăr motociclete MZ 125

ă, închidere centrali
zată radiocasetofon marca Sony cu
10 discuri, actele la zi, înmatriculat,
consumabile schimbate, nu bate nu
troncăne, cheie cu cip

ă, fără rugină. Tel.
0723-894929.

ătorul autoturismului
cu număr de înmatriculare CS-02-
HTA să sune urgent la tel. 0355-
804533 în vederea clarificării situa

ă 8,5 to, bra

ăr garaj în Re

De la 1 ianuarie ă la data de 18 februarie 2011
la dispeceratul Inspectoratului de Poli

ăr de 1264
apeluri pe numărul unic de urgen ă 112, număr apelat
de cetă

ăspuns cu promptitudine tuturor
cetă

ă ajungă la fa
ă la 10 minute, la 38 de

apeluri până la 15 minute, 9 până la 20 de minute

ă au fost înregistrate multe apeluri
prin care au fost sesizate fapte ce ulterior nu s-au
confirmat sau care nu au constituit urgen

ărate, a celor care
sună pentru a salva o via ă sau a limita efectele unor
accidente rutiere sau a unor calamită

ăr de 89 din cei care au apelat numărul de
urgen ără a avea vreun motiv întemeiat nu au scăpat
de sanc ă
ă apelarea falsă sau abuzivă constituie contraven

ă cu amenda de la 100 la 500 de lei.
Privind modul de solu

ăvâr
ării la fa

ări de competen ă a altor institu
ăsită, deceda ără suspiciuni de

omor etc.) - 53 de apeluri;
stări conflictuale aplanate, sanc

ălcare a unor norme de convie ă, a ordinii

ă contraven

ără victime/monitorizare/informa
ă - 241 de apeluri.

112 este un număr unic de urgen ă care poate fi
apelat în toate cazurile în care anumite situa

ă ă interven ă a
Ambulan

ăr este gratuit

ă. Toate apelurile la 112 sunt înregistrate au
tomat ăstrează într-o bază de date timp de 10 ani.

Obiectivul major al serviciului de urgen ă 112 este
interven ă

ă ător. Un operator
de la centrul de preluare a apelurilor de urgen ă 112
solicită anumite date apelantului, referitoare la urgen

ărul de telefon de la care se efectuează
convorbirea telefonică ă- ăluie identitatea.
Aparatura informatică de care dispun centrele de
preluare a apelurilor de urgen ă permite identificarea

ă a numărului de telefon de la care
se apelează la 112. De asemenea tehnica deosebit de
performanta permite identificarea instantanee a
apelurilor de pe numere ascunse.

Principalele evenimente pentru care cetă
ă 112 sunt:

omor
atentat
atac armat
tâlhărie
tulburarea gravă a lini

ări
evadări
trafic

ări
căderi de la înăl

ări de teren
Pentru apeluri non-urgen ă ă

ătoarele numere de telefon:
502005, 214975 - Inspectoratul de

Poli

şi pân

ş-Severin au fost înregistrate un num

şi nu numai.
Din totalul apelurilor, 872 au fost din mediul urban,

iar restul de 392 din mediul rural.
Poli ştii au r

şi din timpul necesar
oamenilor legii s

şi
doar 8 peste 20 de minute.

În ultima perioad

şti în prima parte
anului acesta din care 154 din mediul urban şi alte 65
din mediul rural.

Un num

ştie
c şi
se sanc

şirea de infrac

şi liniştii publice sau alte legi, avertismente verbale,
depuneri de plângeri ce vizeaz

şi necesit
şi Jandarmeriei. Acest

num şi poate fi apelat de la orice telefon,

fix sau mobil, atât în România, cât şi în întreaga Uniune
European

şi se p

şi a mediului înconjur

şi s şi dezv

şi
localizarea automat

ştii şi ordinii publice
dezert

şi consum de droguri
furturi
accidente de circula

şi alte informa

ş-Severin

ţie Judeţean
Cara

ţ
ţenii ce aveau nevoie de ajutor

ţi
ţenilor, acest aspect reiese

ţa locului. Astfel la 1209
de apeluri s-a intervenit pân

ţe, punând în
pericol soluţionarea apelurilor adev

ţ
ţi naturale. 219

astfel de apeluri au fost primite de poliţi

ţe f
ţiunile oamenilor legii, iar oamenii trebuie s

ţie
ţioneaz

ţionare, apelurile se pot grupa pe
mai multe categorii, astfel:

privind s ţiuni cu efectuarea
cercet ţa locului sau depuneri de plângeri
penale - 325 de apeluri;

sesiz ţ ţii sau alte
aspecte (muniţie g ţi f

ţiuni contravenţio-
nale la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
înc ţuire social

ţii - 329 de
apeluri;

consiliere sau alte situaţii în care nu se depun
plângeri - 52 de apeluri;

accidente rutiere cu victime - 45 de apeluri;
accidente rutiere f -

ţii sau alte aspecte privind poliţia rutier
ţ

ţii au sau
pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a mediu-
lui sau a propriet ţii ţia imediat

ţei, Poliţiei, Pompierilor

-

ţ
ţia pentru salvarea vieţii cet ţenilor, a pro-

priet ţii acestora
ţ

ţa
pe care o are, locaţia evenimentului, locul unde se afla
apelantul, num

ţ

ţenii pot
apela Sistemul NaţionalApeluri de Urgenţ

ţie soldate cu victime sau cu
persoane blocate în autovehicule

accident de aviaţie
accident feroviar explozii
electrocut

ţime
surp

ţ ţii cet ţe-
nii pot apela urm

0255-
ţie al Judeţului Cara
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502604, 224955 - Poli şi
ş

525006 - Poli ş Bocşa;
560926 - Poli ş B

ş Moldova - Nou
ş Oravi
ş O şu;

240104 - Poli şAnina;
242646 - Poli

ţia municipiului Re ţa
511953 - Poliţia Municipiului Caransebe

ţia Ora
ţia Ora
ţia Ora
ţia Ora ţa;

530952 - Poliţia Ora ţelu - Ro
ţia Ora
ţia Comunal
ţia Comunal

ăile - Herculane;
540502 - Poli ă;
571865 - Poli

ă Bozovici;
260292 - Poli ă Teregova.

purtător de cuvânt
agent de poli

ărbunaru ncu
ţie

C A ţa-Ramona

0255-

0255-
0255-
0255-
0255-
0255-
0255-
0255-
0255-
0255-
0255-

112 - apel de urgenţă

Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi

Pentru siguranţa turiştilor, zilnic,
jandarmii montani cărăşeni acţio
nează în staţiunile montane Crivaia,
Semenic, Trei Ape şi Muntele Mic,
pentru menţinerea unui climat de
ordine, precum şi pentru salvarea
sau evacuarea turiştilor aflaţi în
dificultate

Jandarmii montani desf

-

.
ăşoară

permanent acţiuni de informare şi
îndrumarea turiştilor aflaţi în staţiu-
nile montane, despre pericolele la
care se pot expune, despre starea

pârtiilor de schi.
Echipajele de jandarmerie mon-

tană pot fi solicitate să intervină,
împreună cu lucrători ai Serviciului
Salvamont, pentru acordarea pri-
mului ajutor turiştilor care au suferit
accidente pe pârtiile de schi, pentru
salvarea şi transportul acestora la
baza pârtiei.

Pentru a evita pe cât posibil inci-

dentele nedorite, jandarmii montani
sfătuiesc persoanele amatoare de
schi să folosească un echipament
adecvat şi să aleagă pârtia de schi
în funcţie de nivelul de pregătire.

Pentru a solicita sprijinul Jandar-
meriei Montane, cetăţenii pot apela
non-stop numărul unic de urgenţă
112.

S ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara ,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi

Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,
“ ”

“ ”



CONTACT: Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Re ţa, judeţ Cara S
T -

şi ş- everin
el./fax: + 40 0255 215314 web: www.primariaresita.ro e-mail: primar@primariaresita.ro proiecte@primariaresita.ro

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Investiţi ţa!ReşilaInvestiţi ţa!Reşila

P

Zona DriglovăţZona platou Secu
Se propune:

un loc de joac pentru copii
o oglind de ap ca element de atracţie
un spaţiu dedicat persoanelor în vârst
un amfiteatru în aer liber
un cinematograf
alei pietonale

�

�

�

�

�

�

ă
ă ă

ă

�

�

�

suprafaţ

ţean DJ
582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

ă disponibilă: 2 ha
zonă de agrement
este pe drumul jude

ă
ă ă de

pescuit sportiv, zone de plaja i
alimenta ie publică, zonă tip
strand/parc de distrac ie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare i
parcări aferente.

şi

ş

ş

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/3 Martie /4 M /5 Ma /6 Maartie rtie rtie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 7 Martie Mar 8 Martie 9 Martie 10 Martie 11 Martie 12 Martie 13 Martie
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