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Menert susţine că centrala pe biomasă ar fi fost viabilă

Slovacii de la Menert vor despăgubiri pentru
anularea investiţiei de la Reşiţa

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Primăria Reşiţa
ne informează
Alegerile locale din 2012

Matei Mircioane

Un reprezentant al societăţii Menert Spol s.r.o. din Slovacia a sosit
la Reşiţa pentru a anunţa că firma se consideră păgubită în urma
rezilierii contractului de asociere cu Consiliul Local Reşiţa, privind
amenajarea unei centrale de producere a energiei termice pe bază de
biomasă. Reamintim că asocierea a fost realizată în timpul mandatului
primarului Liviu Spătaru şi a fost reziliată la cererea actualului
Consiliului Local Reşiţa.
În acest sens, reprezentantul societăţii slovace, Menert Spol s.r.o.,
Jozef Chrenč, a dorit să facă unele precizări legate de felul în care a
eşuat o investiţie de aproximativ 20 de milioane de euro. Menert
doreşte să precizeze că investiţia de la Reşiţa a fost privită cu interes
de Guvernul Slovaciei, prin intermediul ambasadei slovace de la

Bucureşti, deoarece era considerată o investiţie de anvergură
a Slovaciei în România. De aceea ambasadorul Slovaciei la
Bucureşti (Excelenţa Sa, doamna Dagmar Repčekov ), la
începutul acestui an, a transmis o adresă către autorităţilor
locale, prin care se arăta interesată de evoluţia investiţiei.
Slovacii mai spun că investiţia nu ar fi fost păguboasă, dacă
s-ar fi derulat conform proiectului, deoarece tehnologia folosită
urma să fie modernă, iar combustibilul (biomasa) mult mai
ieftin decât gazul, al cărui preţ este în continuă creştere.
Intenţia Menert era să aducă tot mai mulţi abonaţi la sistemul
centralizat de furnizare a energiei termice, prin preţurile mici
practicate. Menert a făcut un studiu din care a rezultat că putea
să se aprovizioneze cu biomasă, în cantitate suficientă, de pe o
rază de 60 de kilometri în jurul Reşiţei. Menert a dorit garanţii
ca municipalitatea să achiziţioneze energie termică doar
pentru instituţiile din subordine, însă, administraţia locală, de
după alegerile din 2008, a făcut tot ce i-a stat în putinţă să
blocheze investiţia, a spus Jozef Chrenč.
În sfâr şit, Menert anunţă că nu a plecat din Reşiţa,
societatea pe care au înfiinţat-o, Grup Ecoterm are în
continuare sediul în municipiu, doar şi-a luat cazanele de la
CET, deoarece acolo nu mai aveau nicio utilitate.
Reprezentantul Menert Spol s.r.o. va fi prezent la Reşiţa până
la sfârşitul acestei săptămâni, după care va pleca în Slovacia,
dar, va reveni pentru noi
clarificări. Jozef Chren č a
precizat că, deocamdată, nu s-a
făcut nicio solicitare oficială
pentru recuperarea datoriilor,
însă, prin anularea investiţiei
începute la Reşiţa, Menert a
pierdut sume mari de bani şi
este foarte probabil că va
deschide un proces pentru a
primi despăgubiri de la
administraţia locală reşiţeană.
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Rotary Club acordă burse elevilor reşiţeni
Reprezentanţi
ai Rotary Club
Reşiţa, în frunte
cu Vasile Paul,
preşedintele
clubului, au oferit
recent unui număr de 21 de copii primii bani din
bursele anuale prin care această organizaţie
sprijină elevii cu bune rezultate la învăţătură
dar cu o situaţie materială mai modestă.
Rotary oferă câte o sută de lei pe lună fiecărui
elev, timp de un an şcolar, sprijinind astfel
eforturile familiilor de a le asigura copiilor
posibilităţi egale la şcoală.
De data aceasta, a explicat Vasile Paul,
bursele pe două luni au fost acordate public,

Editorial

Dan Popoviciu

Gurile rele care comentează, evident
din cauze personale ce tind a fi psihiatrice,
cum că reprezentanţii puterii nu se iau la
trântă cu răufăcătorii, mai ales
contrabandi ştii şi alte categorii de
evazionişti, au fost închise triumfal prin
efortul personal al prefectului. A fost
înfiinţată o comisie de lucru pentru
combaterea fenomenului! Asta în condiţiile
în care sunt diverse instituţii ale statului
investite cu prerogative în acest segment
infracţional. Cum nu şi-au prea făcut
treaba, prefectul a luat taurul de coarne şi
din chiar momentul în care a fost anunţată

pentru ca toţi membrii Rotary să vadă că banii
strânşi de ei ajung în bune condiţii la
destinatarii lor - elevii merituoşi. Manifestarea
prin care bursele au fost înmânate copiilor,
care au semnat pentru ele, a fost găzduită de
Secţia Anglo-Americană a Bibliotecii Judeţene
Paul Iorgovici, în prezenţa directorului
instituţiei, Clara Constantin. Gestul are printre
alte semnificaţii şi aceea că biblioteca a fost
dodată cu volume în limba engleză, prin
intermediul Rotary Club Reşiţa, de rotary-enii
de la Arlington, Statele Unite.
”Am dorit să acordăm bursele aici, la
bibliotecă, deoarece copiii trebuie să ştie că
tiparul, cartea, în sine, înseamnă mult mai mult
decât internetul, a spus preşedintele Rotary,

Vasile Paul. E bine ca ei să se obişnuiască să
citească. Sper ca alocarea acestor burse să se
facă şi anul viitor iar în acest an, alocarea se
face tot aici, în fiecare lună. Mi-aş dori, ca cel
puţin o parte din beneficiarii acestor burse să
participe la acţiunile Rotaract şi Interact,
pentru că aceste activităţi au caracteristici
sociale, de protecţie a mediului şi de ajutorare
a celor aflaţi în nevoie. Mai trebuie spus că, de
săptămâna viitoare, în urma ultimelor
formalităţi vamale, o nouă donaţie de carte
anglo-americană de la Arlington va intra în
posesia Consiliului judeţean şi, respectiv, a
bibliotecii. Le doresc mult succes copiilor şi le
spun că cel mai important lucru pentru ei acum
este să înveţe bine.” (Dan Apostolescu)

S.C. Normarom Industrie
Str. Broştenilor, nr. 59 Oraviţa
judeţul Caraş-Severin
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Încă o comisie
facerea, le-a dat componenţilor nou
născutei un pont de mare importanţă:
contrabanda cu ţigări se face la Zlatiţa,
unde grădinile românilor se învecinează cu
cele ale sârbilor! Cam nasol! Ce-ar vrea
acum, reprezentantul Guvernului în
teritoriu? Ca vigilenţii şi imaculaţii poliţişti
de frontieră să strice relaţiile de cumetrie
între vecini? Sau, mai grav, să strice relaţiile
de prietenie şi bună vecinătate dintre
poporul român şi poporul sârb? Nu ne este
suficientă dandanaua de la Bruxelles, unde
diplomaţii noştri s-au trezit că ar fi nişte
vlahi persecutaţi de prietenii sârbi? Ce

persecutare, ce discriminare? Astea se pun
doar în cazul etniilor din România. În restul
Europei, nu există etnici români. Doar
ţiganii care, evident că au plecat din
România pentru că erau cum altfel, decât
discriminaţi şi persecutaţi!?
Dar să revenim la oile prefectului,
pardon ale prieteneştii frăţii a contrabandei
româno-sârbe. Ăştia chiar ne cred tâmpiţi.
Vă propun un minim exerciţiu de logică. La
graniţa judeţului cu ţara vecină se făcea
contrabandă cu ţigări de ordinul milioanelor
de euro. Anul trecut, vameşi şi poliţişti de
frontieră au fost arestaţi ca-n filmele cu

proşti, cu elicopterele. Gata cu traficul
ilegal! Aşa ar fi logic. Dar, traficul continuă.
Mărturie stau pieţele şi străzile din
localităţile judeţului. Acum, una din două.
Ori n-au fost plimbaţi cu elicopterele cei
vinovaţi, ori am asistat la o simplă rotaţie de
cadre: aţi luat destul, mai lăsaţi-i şi pe alţii!
Aşa că, dom’ prefect, la ce drac ne mai
trebuie o comisie? Vrei să se ia de gât
pentru comision, pardon pentru combaterea contrabandei? Lasă-i mai bine să
aplice fiecare legea lui, că ţigări la poporul
prieten se găsesc să umpli şi Dunărea,
dacă seacă.
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Primăria Reşiţa ne informează
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu a
convocat în cursul zilei de 12 martie la sediul
Primăriei, reprezentanţii firmelor care au concesionat serviciul de administrare parcări şi ridicare/
blocare autovehicule parcate neregulamentar, în
prezenţa factorilor de răspundere din conducerea
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat, Direcţiei Juridice, Poliţia Locală, etc.
Reprezentanţii firmelor concesionare nu s-au
prezentat, conform promisiunilor întâlnirii anterioare,
ei fiind rechemaţi la o altă conciliere în data de
19.03.2012 la sediul Primăriei Reşiţa. Factorii de
răspundere din cadrul Primăriei, prezenţi pentru

conciliere, au analizat situaţia existentă din punct de
vedere juridic, constatând multe aspecte de care nu
s-a ţinut cont în momentul scoaterii la licitaţie şi
predării parcărilor. Urmare a acestei întâlniri, toate
concluziile şi măsurile aplicate vor fi prezentate în
comisiile Consiliului Local în data de 20.03.2012,
respectiv în data de 27.03.2012 în şedinţa publică a
Consiliului Local.
Până la data de 27.03.2012 se vor face publice
toate măsurile, inclusiv sancţiunile aplicate celor
care nu au respectat legislaţia, ajungându-se în
situaţia de faţă.
Biroul de presă al primăriei municipiului Reşiţa

Alegerile locale din 2012
vor avea loc în 10 iunie
Scrutinul pentru alegerea primarilor, consilierilor
locali, municipali, judeţeni şi a preşedinţilor consiliilor
judeţene va avea loc în data de 10 iunie 2012.
Executivul a aprobat în 13 martie, un set de
Hotărâri de Guvern privind organizarea alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale din
acest an, în vederea unei bune desfăşurări a acestui
proces extrem de important.
Potrivit Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
mandatul primarului, consilierului local, respectiv al
preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului
judeţean, este de patru ani.
Costurile totale estimate pentru pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt de
99,864 milioane de lei, fonduri allocate, printr-o
Hotărâre aprobată astăzi, instituţiilor centrale
implicate în organizarea scrutinului: Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Secretariatului General
al Guvernului, Autorităţii Electorale Permanente,
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. În perioada
electorală, va funcţiona o Comisie de transparenţă
care va avea rolul de a supraveghea modul în care
se vor efectua cheltuielile pentru organizarea
alegerilor locale. Din comisie vor face parte: câte un
reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, doi
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale,
doi reprezentanţi ai Clubului Român de Presă şi un
reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente.
Totodată, având în vedere constrângerile
bugetare precum şi necesitatea asigurării într-un
termen cât mai scurt a fondurilor necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor, printr-o
Ordonanţă de Urgenţă adoptată tot în 13 martie,
Guvernul a stabilit un mecanism de recuperare din
bugetele locale a sumelor alocate MAI, pentru
instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.
De asemenea, Guvernul a decis constituirea
unor comisii tehnice la nivel central şi judeţean,
respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, pentru
coordonarea organizării alegerilor locale, din care
vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor publice
implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Comisia tehnică centrală va fi condusă de ministrul

Săptămâna politică locală

Administraţiei şi Internelor, iar comisiile tehnice
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi
coordonate de prefecţi. La şedinţele Comisiei
tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai
Clubului Român de Presă, precum şi ai organizaţiilor
neguvernamentale.
Executivul a aprobat mai multe Hotărâri în scopul
pregătirii scrutinului electoral din iunie 2012.
Astfel, potrivit Programului calendaristic, până la
31 martie 2012 vor fi desemnaţi judecătorii din Biroul
Electoral Central (BEC). Partidele şi alianţele politice
şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale vor comunica BEC, până în 10 aprilie,
semnele electorale - urmând ca acestea să fie aduse
la cunoştinţa publicului - , iar până la 1 mai vor fi
adresate solicitările pentru alocarea timpilor de
antenă. Până la 1 mai 2012 vor fi depuse candidaturile. Campania electorală va începe cu 30 de zile
înainte de data desfăşurării alegerilor, respectiv în 11
mai, şi se va încheia în data de 9 iunie, ora 7.00.
Procesul de votare din 10 iunie va începe la ora 7.00
şi se încheie la ora 21.00. În cazul turului al doilea de
scrutin pentru alegerea primarului sau pentru
alegerea preşedintelui consiliului judeţean, potrivit
legii, acesta va avea loc la două săptămâni de la
primul tur, respectiv, în 24 iunie 2012.
Tot printr-o Hotărâre de Guvern, au fost
numerotate circumscripţiile electorale judeţene şi a
municipiului Bucureşti, numărătoarea făcându-se
crescător în ordine alfabetică a denumirii judeţelor.
Excepţie a făcut municipiul Bucureşti, care va fi
circumscripţia electorală nr. 42.
De asemenea, Guvernul a aprobat şi alte acte
normative privind:
l Modelele ştampilelor care vor fi folosite la
alegerile locale din 2012;
l Modelele buletinelor de vot;
l Modelul timbrului autocolant care se va aplica pe
cartea de identitate a persoanelor care votează;
l Modelul copiei de pe lista electorală permanent,
de pe lista electorală complementară şi de pe lista
electorală suplimentară, precum şi alte documente
tehnice necesare organizării procesului de votare.
(Guvernul Romaniei - 13.03.2012)

Săptămâna politică locală

UNPR vrea să atragă fonduri europene
UNPR Caraş-Severin a oferit încă de la început
mai multe soluţii, prin specialiştii noştri, şi avem, care
să ajute la eficientizarea atragerii de fonduri
europene de către Ministerul Afacerilor Europene, a
declarat recent deputatul Ion Tabugan, preşedintele
Filialei Caraş-Severin a formaţiunii. Din păcate,
apelurile preşedintelui Marian Sîrbu, un specialist
recunoscut, au rămas fără ecou şi nu am constatat
nimic în plus de la înfiinţarea ministerului, în privinţa
creşterii gradului de absorbţie". Tabugan a precizat a
că "dacă progresiştii vor câştiga alegerile în CaraşSeverin vor pune serios accentul pe atragerea de
fonduri europene, o şansă majoră de dezvoltare a

fiecărei comunităţi locale din judeţ".
Pe de altă parte, Biroul Politic Permanent Naţional al UNPR "susţine fără rezerve" creşterea salariilor cu 15%, nu numai pentru că situaţia permite, din
punct de vedere al indicatorilor macroeconomici, dar
şi "din raţiuni de natură socială". "Exista o scădere
evidentă a puterii de cumpărare a salariaţilor din
sectorul bugetar, iar această reîntregire salarială e
binevenită, UNPR o susţine, face parte din agenda
noastră politică încă de acum 2 ani", a declarat
preşedintele Organizaţiei Caraş-Severin, deputatul
Ion Tabugan.
(Dan Apostolescu)

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile:
1.- teren intravilan, situat Bocşa, înscris în CF. nr. 32079 Bocşa, nr.
cad. 32079, nr. top. 760/b/3 în suprafaţă de 1827 mp, preţul de pornire al
licitaţiei va fi de 88.985 lei, la care se adaugă TVA,
2.- teren de construcţie, situat în intravilanul oraşului Bocşa, str.
Salciei, fn, înscris în CF. nr. 32455 Bocşa, nr. cad. 32455, nr. top.
597/1/I/7/8, în suprafaţă de 250 mp, preţul de pornire al licitaţiei va fi de
5.400 lei, la care se adaugă TVA,
3.- teren de construcţie, situat în intravilanul oraşului Bocşa, str.
Eroilor, fn, înscris în CF. nr. 32303 Bocşa, nr. cad. 32303, nr. top.
1004/1/119/12/b în suprafaţă de 346 mp, preţul de pornire al licitaţiei va fi
de 12.200 lei, la care se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 05.04.2012 la ora 10,00 , la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe - la parter.
Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
oraşului Bocşa până în data de 04.04.2012, inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel. 0355566605 int. 109.
PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter,
jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. EXTENSIV
COMPANY SRL cu sediul în Reşiţa, str. Văliugului nr. 2B, jud. CaraşSeverin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Imobil situat în Reşiţa, str. Văliugului, nr. 2B, zona industrială
Marginea, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşiţa Montană,
RM 103/3, nr. cadastral 3110, compus din: teren în suprafaţă de 2830,48
mp; Birouri, magazie, anexa socială, hală reparaţii auto; grup social
dormitoare - preţ evaluare 501.608 euro.
l Imobil situat în Reşiţa, str. Văliugului, nr. 2B, Zona industrială
Marginea, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşiţa Montană,
RM 103/3, nr. cadastral 3109, compus din: teren în suprafaţă de 9824,69
mp; hală industrială; şopron cu platformă betonată - preţ evaluare
737.134 euro.
l Teren situat în localitatea Ţerova, jud. Caraş-Severin, în C.F. nr. 609
Ţerova, nr. topografic 174, în suprafaţă de 11.510 mp - preţ evaluare
59.175 euro.
Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în data
de 20.03.2012 la ora 12.00, urmând a se repeta, până la vânzarea
bunurilor, în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter,
jud. Caraş-Severin.
Rapoartele de evaluare în ce priveşte bunurile pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar. Toţi cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să inştiinţeze lichidatorul
judiciar cu cel putin 5 zile înainte de data licitaţiei.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7 , parter, jud.
Caraş-Severin incepând cu data publicării anunţului , zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.
LICHIDATOR JUDICIAR, S.C.P. MAGISTER S.P.R.L
Cons. Jr. Sabo Diana

ANUNŢ
Primăria oraşului Oraviţa organizează, la sediu, concurs (examen) în
perioada 24-26 aprilie 2012, pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante, de consilier, clasa l, grad debutant din cadrul
Biroului Financiar Contabil al aparatului de specialitate.
Condiţii de desfăşurare a concursului
l data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de
20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea a-III-a, la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918 nr .60;
l proba scrisă în data de 24 aprilie 2012 ora 10.00 la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa, jud. C-S;
l interviul în data de 26 aprilie 2012 ora 10.00 la sediul Primăriei
oraşului Oraviţa, jud. C-S
Relaţii suplimentare ia telefon nr. 0255-57 11 33, int. 13
Condiţii de participare la concurs
Condiţii generale
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în
2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concurs:;
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare, absolvite cu diplomă de licenţă - Licenţiat în Ştiinţe
Economice;
l vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: l cunoştinţe operare PC
Primar, inf. Goga Ion

l UCM Reşiţa anunţă că nu îşi va înceta activitatea din cauza intrării în insolvenţă şi nu va face disponibilizări l Scriitorul timişorean Ştefan
Hubner îşi lansează, joi 15 martie, de la ora 16, la biblioteca germană „Alexander-Tietz” din Reşiţa, romanul „Profesor Hubner” l Direcţia
pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Caraş-Severin organizează, vineri 16 martie, de la ora 11, manifestarea „Bicentenar: John Haswell creatorul primei locomotive reşiţene” l Zilele Francofoniei la Reşiţa vor fi sărbătorite în perioada 16 - 23 martie, cu participarea unor invitaţi
din Normandia l
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Dragoste cu tocmeală, pe
scena teatrului reşiţean
Victor Nafiru

(articol preluat de la publicaţia online Argument)

După foarte mult timp, actorii Teatrului de Vest
din Reşiţa au interpretat piesa unui dramaturg local.
„Dragoste cu tocmeală“, propusă publicului larg de
jurnalistul Matei Mircioane, a umplut duminică, 11
martie, sala teatrului, publicul, de toate vârstele şi
preocupările, declarându-se încântat de subiectul
ales, din imediata noastră apropiere, dar şi de
interpretarea de zile mari a actorilor reşiţeni.

„Dragoste cu tocmeală“, un scenariu dramatic
scris de Matei Mircioane, este reinterpretarea în
acorduri contemporane a celebrei piese „Take, Ianke
şi Cadâr“, de Victor Ioan Popa. În locul celebrelor
personaje ale secolului trecut, publicul a făcut cu-

noştiinţă cu Titi, interpretat de Marius Tudor, Iancsi,
jucat extraordinar de Florin Ibraşi, comercianţi de
zarzavaturi, hârtie igenică, scobitori şi apă plată, şi
Jănel, responsabil cu schimbatul valutei şi vânzarea
telefoanelor mobile. Ana-Maria Cizler, interpreta
Consuelei, moldoveanca de peste Prut, şi Camelia
Ghinea, pe care rolul Coanei Tanţi i-a dat posibilitatea, dacă mai era cazul, să ne arate cât de mare actriţă este, au întregit o interpretare de excepţie într-o
seară ploioasă de martie în care, fără exagerare,
publicul a râs sănătos de-a lungul reprezentaţiei.
Scenografia a fost semnată de Florica Zamfira, în
timp ce regia i-a aparţinut lui N. D. Vlădulescu.
Matei Mircioane, aflat la o premieră de acest gen,
ne-a mărturisit emoţionat: „Este o comedie care
abordează aceleaşi teme din cunoscuta piesă
«Take, Ianke şi Cadâr», respectiv, înfruntarea, neînţelegerea, şi, până la urmă, prietenia dintre oameni
ce aparţin unor culturii, etnii şi generaţii diferite.
Aparent, şansele de armonizare dintre oameni atât
de dferiţi sunt mici, însă prietenia se dovedeşte mai
puternică decât diferenţele de mentalitate“.
Una peste alta, debutul dramaturgului Matei
Mircioane a fost evidenţiat de aplauzele generoase
ale spectatorilor, dar şi de felicitările, strângerile de
mână şi îmbrăţişările de la sfârşitul spectacolului.

Prevenirea }i combaterea consumului
de substan]e etnobotanice
Miercuri, 7 martie, angajaţi ai Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog al Judeţului Caraş-Severin împreună cu lucrători
din cadrul Compartimentului Prevenirea şi Combaterea Faptelor
Antisociale din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, s-au întâlnit, la Şcoala Generală nr. 12 din Reşiţa, cu elevi
claselor a IX-a A, din cadrul Colegiului Economic al Banatului Montan.
Proiectul iniţiat de doamnele Şoavă Alina, consilier şcolar şi Chiosa
Mădălina, consilier educativ, are ca scop informarea elevilor claselor a
IX-a despre efectele consumului de droguri şi etnobotanice.
În cadrul proiectului, atât specialiştii cetrului cât şi cei doi ofiţeri
specialişti ai inspectoratului au purtat discuţii libere cu elevii,
prezentându-le acestora riscurile la care se expun în cazul în care
consumă droguri de mare risc şi substanţe etnobotanice. Cu această
ocazie au fost distribuite pliante ce fac referire la efectele negative ale
consumului de droguri.
Acţiunea vizează elevii claselor a IX-a din cadrul Colegiului
Economic al Banatului Montan, făcând parte din proiectul „ Drogurile îţi
ucid visele“.

Platform@ de prezentare a ofertelor de
educa]ie non-formal@ pentru
s@pt@mâna „}coala altfel”

Elevii califica]i la etapa na]ional@ a olimpiadei de chimie
Baia Mare, 1-7 aprilie 2012
Nr.
crt.

Elevul calificat

Clasa

1.

Neaţu S. Monica

VIII

2.

Vernicu P. Georgiana
Mădălina

VIII

3.

Sîrb D. Robert Aurelian

IX

4.

Toc M. Teodora

X

5.

Pop L. Norina Călina

X

Şcoala de provenienţă
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2
Reşiţa
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2
Reşiţa
Colegiul Naţional
„Traian Lalescu” Reşiţa
Colegiul Naţional
„Traian Lalescu” Reşiţa
Liceul Teoretic
„Diaconovici - Tietz” Reşiţa

Profesorul pregătitor
Rămneanţu Iosif
Rămneanţu Iosif
Meilă Loredana
Meilă Loredana
Paraschivu Ilinca

Ministerul Educaţiei, Cercetrării, Tineretului şi Sportului a deschis o
platfomă online de înregistrare a ofertelor organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul educaţiei şi ale Consiliului Naţional al
Elevilor (CNE), în cadrul Programului „Şcoala altfel".
Utilizând http://www.scoalaaltfel.edu.ro/, elevii, părinţii şi cadrele
didactice pot fi la curent atât cu cu ofertele educaţionale ale ONG-urilor
care activează în judeţul lor, cât şi cu cele ale CNE, în aşa fel încât să
aibă posibilitatea de a alege o gamă cât mai variată de activităţi nonformale pentru săptămâna „Şcoala altfel".
Iniţiativa vine ca urmare a întâlnirii dintre Secretarul de stat pentru
învăţământul preuniversitar, Oana Badea, cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul educaţiei non-formale şi
cu Biroul executiv al Consiliului Naţional al Elevilor, din data de 3
februarie 2012. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii organizaţiilor au
salutat includerea, în calendarul structurii anului şcolar 2011-2012, a
unei săptămâni de educaţie non-formală. Atât membrii Consiliului
Naţional al Elevilor, cât şi reprezentanţii ONG-urilor şi-au manifestat
interesul pentru existenţa unei cât mai variate oferte pentru unităţile de
învăţământ, care să aducă în programul acestora elementul de
educaţie non-formală.
Platforma www.scoalaaltfel.edu.ro adună, până în acest moment,
ofertele a peste 100 de organizaţii non-guvernamentale din toată ţara.
Nu în ultimul rând, aici se regăsesc propunerile de proiecte ale
membrilor Consiliului Naţional al Elevilor. Decizia cu privire la
demararea şi modul de implementare a proiectelor la nivel local aparţin
ONG-urilor şi conducerilor unităţilor de învăţământ.

Un ONG care iubeşte animalele
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin
este o organizaţie neguvernamentală, de protecţie a
animalelor, constituită legal în mai 2008. Scopul principal
al asociaţiei îl reprezintă protecţia şi bunăstarea
animalelor, dar şi monitorizarea aplicării legilor alături de
reprezentanţii poliţiei şi DSV-ului. ONG-ul este primul din
judeţ care a încercat să acţioneze pe scară cât mai largă
pentru prevenirea cruzimii şi relelor tratamente vizavi de
animale, ţinta membrilor săi fiind mai ales aşa-zişii “câini
comunitari”, ţinând cont în primul rand de prevederile Legii
nr9/2008 pentru protecţia animalelor. Din punctul de
vedere al asociaţiei, aceste animale trebuie luate în
evidenţă, tratate, vaccinate, hrănite, sterilizate apoi
încredinţate spre adopţie. Abia în ultimul rând, dacă nu li se
găsesc stăpâni, ele pot fi duse temporar la un adăpost care
să ţină cont de standardele civilizate în domeniu. Adopţiile
şi, ulterior, îngrijirea animalelor, e neapărat necesar să fie
însoţite de responsabilitate, pentru că una din sursele care
alimentează în permanenţă prezenţa câinilor fără stăpân o
reprezintă lipsa de grijă din partea celor care-i deţin.
“Noi nu dorim, în nici un caz animale fără stăpân pe
străzi, susţine preşedintele asociaţiei, Silvia Chivari, de
aceea milităm în permanenţă pentru identificarea
posibilităţilor ca aceşti câini să fie luaţi în evidenţă,

încredinţaţi spre adopţie sau duşi la un adăpost contruit
conform legii. Am reuşit, după îndelungi eforturi, să limităm
relele tratamente pe care angajaţii serviciului de ecarisaj le
aplicau câinilor de pe străzi. Am determinat municipalitatea
să achiziţioneze unelte moderne şi, consider, că am contribuit într-o oarecare măsură la schimbarea mentalităţii faţă
de aceste animale, în fond, nevinovate. Am organizat
campanii publice pentru adopţii de căşeluşi, toate
încununate de succes. Am putut observa astfel că oamenii
sunt deschişi spre asemenea acţiuni, dar, ei trebuie să fie
responsabili până la capăt. Ne place să cităm, de obicei, o
frază frumoasă care spune: un căţel nu-l iei pentru un
Crăciun, ci pentru toată viaţa. Am sterilizat numeroşi câini,
inclusiv pe banii noştri personali, la fel cum am operat pe
alţii, în aceleaşi condiţii, salvându-le viaţa. Facem eforturi
pentru înfiinţarea unui adăpost al animalelor fără stăpân
din municipiul Reşiţa, în care acestea să fie îngrijite, sterilizate şi date spre adopţie într-un mod decent, diminuânduse astfel numărul de câini comunitari din oraş. De aceea, în
statele civilizate nu vedeţi câini fără stăpân, pentru că ei
sterilizează animalele de ani de zile, până când au reuşit
să controleze situaţia. De altfel, din ultimele noastre informaţii, la nivelul Primăriei Reşiţei se lucrează la un program
de sterilizare a animalelor fără stăpân, ceea ce va con-

duce, cu siguranţă, la începerea rezolvării problemelor.”
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor Caraş-Severin
nu dispune de fonduri, dar lucrează la un proiect de
finanţare prin care să identifice sumele necesare pentru
sterilizarea animalelor, aceasta reprezentând deocamdată
unica soluţie de a ţine sub control înmulţirea câinilor
comunitari. (Dan Apostolescu)
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Guvernul a decis suspendarea pentru şase luni a
emiterii titlurilor de despăgubire în cazul imobilelor
naţionalizate. Prin ordonanţa de urgenţă adoptată
de Executiv se suspendă cu şase luni şi conversia în
numerar a despăgubirilor, precum şi evaluarea
imobilelor pentru care trebuie acordate despăgubiri.

Numărul înmatriculărilor de vehicule noi a ajuns, în februarie, la 5.713 unităţi, în creştere cu aproape 21% comparativ cu
perioada similară din 2011, în timp ce pe segmentul autoturisme
creşterea este de 27,42%, până la 4.126 de înregistrări, relevă
statistica Direcţiei Regim Permise Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor, publicată pe site-ul instituţiei.

Evalu@rile-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a
}i a VI-a vor avea loc în intervalul 9-23 mai
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului a publicat vineri, 9 martie 2012., pe siteul http://www.edu.ro/, ordinele de ministru privind
metodologiile care vizează evaluările ce decurg
din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Mai
precis, au fost publicate metodologiile de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. În anul
şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura în
perioada 9-23 mai, prin administrări pilot, pe un
eşantion de elevi stabilit la nivel naţional.
A fost postată, de asemenea, lista unităţilor
de învăţământ care compun acest eşantion: 86
pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a,
respectiv 86 de şcoli pentru clasa a VI-a.
Eşantionul a fost realizat de către Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE),
astfel încât fiecare tip de evaluare să fie
administrată în unităţi de învăţământ distincte.
Menţionăm că activitatea de pilotare vizează
instrumentele de evaluare şi procedurile de
organizare a acestor evaluări.
Testele care vor fi administrate, precum şi
baremele de corectare aferente, sunt elaborate
de către Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare. La clasa a II-a, acestea conţin două
secţiuni: prima vizează competenţele de
receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a

doua abordează competenţe de matematică.
Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor
fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate
de învăţare, consemnarea lor în portofoliul
educaţional al elevului, respectiv informarea
părinţilor/ tutorilor legal instituiţi asupra stadiului
formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va
include următoarele discipline: limba română,
limba maternă, pentru elevii care studiază în
limbile minorităţilor naţionale şi matematică.
Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau
printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării
fiecărui test contribuie la realizarea unui scor
mediu naţional al performanţelor elevilor pe
competenţele fundamentale şi sunt utilizate de
CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări
de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca
scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo
unde este cazul, a planurilor individualizate de
învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit
tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate:
limbă şi comunicare, respectiv matematică şi
ştiinţe.

Înscrierea copiilor în clasa preg@titoare }i în clasa I se face
cu respectarea tuturor legilor în vigoare
Urmare a informaţiilor eronate vehiculate în presă de către o asociaţie non-guvernamentală din
România, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precizează:
1. Formularul de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare/clasa I conţine o serie de câmpuri
marcate cu asterisc. Pe respectivul document apare menţiunea explicită: „Completarea câmpurilor
marcate cu asterisc este opţională". Întrucât spaţiul destinat informaţiilor privind religia este clar şi
vizibil marcat în această manieră, obligativitatea declinării orientării religioase este exclusă din start.
2. Introducerea câmpului menţionat anterior în formularul de înscriere are o singură raţiune:
stabilirea numărului de elevi care doresc să urmeze alte cursuri de religie decât cea ortodoxă, în
vederea asigurării necesarului de personal calificat.
3. Chiar şi în situaţia în care furnizarea respectivelor informaţii nu ar fi avut regim opţional,
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului le-ar fi putut solicita întrucât deţine
autorizaţie de operator de date cu caracter personal emisă de Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Bilete de tratament în 2012
Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, numărul
de locuri în staţiunile de tratament balnear
proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice,
pentru anul 2012, în urma finalizării procedurilor
de achiziţie şi în corelaţie cu raportul preţ/bilet
practicat de către operatorii economici.
Astfel, în acest an, vor fi asigurate 53.499
locuri în staţiunile de tratament balnear, fondurile
necesare finanţării biletelor de tratament fiind
prevăzute în Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2012. Numărul biletelor de tratament
este similar celui de anul trecut, acestea fiind
repartizate pe maximum 17 serii de trimitere.
Acest număr de bilete de tratament se stabi-

leşte în fiecare an, în funcţie de fondurile alocate
cu această destinaţie şi de rezultatul licitaţiilor.
Pot beneficia de tratament balnear, în
condiţiile legii, persoanele care au calitatea de:
pensionar al sistemului public de pensii, asigurat
al sistemului public de pensii, precum şi
beneficiarii unor legi speciale, care
reglementează dreptul la bilete de tratament
balnear. În perioada unui an calendaristic, o
persoană poate beneficia de un singur bilet de
tratament. Biletele de tratament balnear vor fi
distribuite de Casa Naţională de Pensii şi
Publice, prin casele teritoriale de pensii.
Guvernul Romaniei, 13.03.2012

Comisia pentru Administraţie Public ă a
Senatului a decis că şoferii pot contesta procesele
verbale încheiate de Poliţia Rutieră la judecătoria
din circumscripţia de domiciliu a contravenientului.
Documentul va intra în dezbaterea plenului
Senatului, care este prima Cameră sesizată.

Pachetul de baz@ de
servicii în s@n@tate
Ministerul Sănătăţii va aplica începând cu
jumătatea lunii aprilie, primele măsuri care
vizează pachetul de bază revizuit.
Ministerul Sănătă ţii este în faza de
reorganizare şi regândire a pachetului bazal de
servicii, în conformitate cu acordul pe care ţara
noastră l-a încheiat cu FMI.
Potrivit proiectului, toate medicamentele
existente în prezent pe listele de medicamente
compensate şi gratuite vor rămâne în continuare pe aceste liste.
Schimbarea constă în modul de recomandare a unei serii de medicamente pentru
tratamentul pacienţilor.
În noua formă a pachetului de bază, pentru a
putea fi decontate, mai multe medicamente care
în prezent sunt prescrise pentru afecţiuni în care
nu au indicaţie terapeutică în autorizaţia de
punere pe piaţă a producătorului, vor trebui
prescrise numai pentru indicaţiile terapeutice
din această autorizaţie.
O altă modificare o reprezintă grupa de
medicamente pentru care nu există dovezi
ştiinţifice clare privind raportul risc/beneficiu în
anumite patologii.
Revizuirea pachetului urmăreşte asigurarea
unui echilibru între venituri şi cheltuieli pentru
eliminarea surselor de producere a arieratelor
din Sănătate.

Verificarea marilor averi
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
a înfiin ţat structurile judeţene pentru
verificarea marilor averi, potrivit unui
comunicat al ANAF.
La nivelul Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice (D.G.F.P.) judeţene şi a municipiului Bucureşti au fost înfiinţate, începând cu
luna martie, structuri de verificări fiscale care
au atribuţii de control al veniturilor persoanelor
fizice, precizează ANAF. "Avem în vedere
diferenţele semnificative, adică mai mari de
10%, între veniturile pe care le constatăm
utilizând metodele indirecte de control şi
veniturile declarate la Fisc de către persoanele
fizice. Structurile judeţene vor controla toate
persoanele fizice la care se constată aceste
diferenţe semnificative de venit şi care nu
îndeplinesc criteriile pentru a fi verificate de
către structura specializată din aparatul
central al ANAF", a declarat preşedintele
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar. În ceea ce priveşte instruirea
personalului, ANAF a beneficiat şi va beneficia
în continuare de sprijinul experţilor FMI, ai IRS
din Statele Unite ale Americii (Fiscul
american), ai Agenţiei Regale pentru Venituri
şi Vama din Regatul Unit al Marii Britanii,
precum şi ai Fiscului francez. AGERPRES

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis sesizarea
Curţii Constituţionale în legătură cu
neconstituţionalitatea prevederilor
Legii Lustraţiei, se precizează întrun comunicat publicat recent de
instituţie.
Prin decizia sa, CSM se alătură
demersului Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, care a hotărât sesizarea
Curţii Constituţionale în legătură cu
neconstituţionalitatea prevederilor
Legii lustraţiei, privind limitarea
temporară a accesului la unele
funcţii şi demnităţi publice pentru
persoanele care au făcut parte din
structurile de putere şi din aparatul
represiv al regimului comunist în
perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989, se precizează în
documentul de presă.

Actul normativ care modifică
Legea privind violenţa în familie a
fost promulgat.
Principala modificare adusă
este includerea unor mijloace specifice de drept civil, cum ar fi ordinul de
protecţie şi ordinul de restricţie.
Potrivit noii Legi, violenţa în
familie reprezintă "orice acţiune sau
inacţiune intenţionată, cu excepţia
acţiunilor de autoapărare sau de
apărare, manifestată fizic sau
verbal, săvâr şit ă de către un
membru de familie împotriva altui
membru din aceeaşi familie care
provoacă sau poate cauza un
prejudiciu sau suferinţe fizice,
psihice, sexuale, emoţionale sau
psihologice, inclusiv ameninţarea
cu asemenea acte, constrângerea
sau privarea arbitrară de libertate".

Guvernul a decis continuarea,
pentru 2012, a Programului privind
reabilitarea termică a blocurilor şi
începerea derulării Programului
privind reabilitarea structuralambientală a clădirilor de locuit.
Pentru anul 2012, plafonul total
al garanţiilor care pot fi emise pentru
lucrări de reabilitare structuralarhitecturală a clădirilor de locuit
este stabilit la nivelul sumei de 100
milioane lei, iar pentru lucrări privind
reabilitarea termică, la nivelul sumei
de 200 milioane lei.

l Cele trei formaţiuni care compun USL vor avea, pe 7 aprilie, congrese separate care vor fi urmate de un "congres reunit" al Uniunii l Europarlamentarul
Laszlo Tokes şi-a anunţat demisia din UDMR l 951.803 firme era înregistrat la finele anului trecut, din care 298.365 persoane fizice autorizate şi 653.418
persoane juridice l Ministrul finanţelor a declarat că instituţia pe care o conduce va selecta management privat pentru Compania Naţională Loteria Română l
Un număr de 2.841 de medici au solicitat în anul 2011 certificate profesionale curente colegiilor medicilor din întreaga ţară pentru a putea pleca să lucreze în
străinătate l România susţine un angajament unic al UE şi al statelor membre de a reduce emisiile cu 20% până în anul 2020, faţă de anul 1990, a anunţat
ministrul Mediului şi Pădurilor l Evaluările-pilot la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc în intervalul 9-23 mai l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1289/2011 privind modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul rutier (M.O. 25/12.01.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 privind examinarea starii de sanatate a
prescolarilor şi elevilor din unitatile de invatamant de stat şi
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei
medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viata
sanatos (M.O. nr. 25/12.01.2012)
l Legea nr. 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru (M.O. nr. 27/12.01.2012)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2012 de
aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (M.O. nr. 29/13.01.2012)
l Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Procedura din
2012 privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite
de la autovehicule (M.O. nr. 31/13.01.2012)
l Ministerul Finantelor Publice - Procedura din 2012 de
certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare (M.O. nr.
33/16.01.2012)
l H.G. nr. nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistica şi a Programului
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multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor şi produselor
turistice (M.O. nr. 43/18.01.2012)
l Guvernul României - Programul din 2012 multianual de
marketing şi promovare turistica (M.O. nr. 43/18.01.2012)
l Guvernul României - Programul din 2012 multianual de
dezvoltare a destinatiilor, formelor şi produselor turistice
(M.O. nr. 43/18.01.2012)
l H.G. nr. nr. 1/2012 pt. modificarea şi completarea H.G. nr.
1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate şi
sanatate în munca pt. asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum şi
pt. modificarea H.G.nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor
minime de securitate şi sanatate pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca şi a H.G. nr. 355/2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor (M.O. nr. 44/19.01.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
3/2012 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de
plante de cultura din România pentru anul 2012 (M.O. nr.
44/19.01.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 privind evaluarea, asistenta psihoedu-

cationala, orientarea scolara şi orientarea profesionala a
copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinte educationale speciale
(M.O. nr. 45/19.01.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2742/2011 pt.
aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare,
revizuire, avizare anuala, emitere şi anulare a licentei de
operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de
ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în
vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor
anuale de valorificare şi reciclare a deseurilor de ambalaje,
precum şi pentru aprobarea componentei şi atributiilor
comisiei de autorizare (M.O. nr. 48/20.01.2012)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Procedura din 2011 şi
criterii de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala,
emitere şi anulare a licentei de operare, a procentajului minim
de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici în vederea preluarii obligatiilor
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi
reciclare a deseurilor de ambalaje (M.O. nr. 48/20.01.2012)
l Legea nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 384/2006 privind statutul soldatilor şi gradatilor voluntari
(M.O. nr. 49/20.01.2012)

Japonia va achiziţiona, în premieră, titluri de stat chineze. Acest
demers se înscrie în cadrul unei serii de acorduri financiare încheiate în
decembrie între Tokyo şi Beijing care au ca obiectiv să dezvolte folosirea
monedelor lor naţionale, yuanul şi, respectiv, yenul, în tranzacţiile şi
investiţiile bilaterale, în locul dolarului american. China şi Japonia sunt
principalele deţinătoare de bonuri ale Trezoreriei americane.

David Cameron, premierul
Regatului Unit, a devenit primul lider
străin care l-a însoţit pe Obama la
bordul Air Force One, avionul
prezidenţial oficial. Cameron s-a aflat
într-o vizită oficială de trei zile în SUA.

Exercitarea drepturilor
electorale locale
Conform unui raport al Comisiei Europene, cetăţenii
UE încă se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte
exercitarea drepturilor electorale locale
Din ce în ce mai mulţi cetăţeni europeni îşi exercită
dreptul de a locui şi de a lucra pe întreg teritoriul Uniunii
Europene. În prezent, aproximativ 8 milioane de
persoane care au dreptul să voteze locuiesc în altă ţară
decât cea de origine. În calitate de cetăţeni ai UE,
aceste persoane au dreptul să voteze sau să fie eligibili
în alegerile locale din statul membru în care îşi au
reşedinţa. Cu toate acestea, în prezent, conform unui
nou raport publicat recent de Comisia Europeană, doar
10% dintre cetăţeni profită de acest drept. Raportul
constată că, deşi majoritatea ţărilor au transpus în mod
satisfăcător normele în materie ale UE persistă unele
obstacole. În plus, este posibil ca unii cetăţeni să ignore
drepturile de care beneficiază, iar procedurile să fie,
uneori, prea complicate.
Prin urmare, pentru a se asigura că cetăţenii îşi pot
exercita pe deplin drepturile electorale, Comisia va
colabora cu autorităţile naţionale, regionale şi locale în
vederea identificării şi soluţionării dificultăţilor care
persistă în ceea ce priveşte aplicarea efectivă a acestor
drepturi. Propunerea ca 2013 să fie desemnat Anul
european al cetăţenilor reprezintă o bună ocazie de a
face mai bine cunoscute drepturile cetăţenilor UE.
Raportul referitor la aplicarea normelor UE privind
drepturile electorale locale ale cetăţenilor UE constată
că, în pofida transpunerii satisfăcătoare a directivei relevante a UE, persistă unele probleme. Printre acestea,
se numără condiţiile impuse cetăţenilor UE care ar
putea fi diferite în raport cu cele impuse propriilor
resortisanţi, cum ar fi cerinţa de a avea reşedinţa într-o
ţară o anumită perioadă de timp pentru a putea fi eligibil.
Deşi numărul europenilor care locuiesc într-o altă
ţară din UE decât cea de origine a crescut, raportul
constată că doar 10% din cetăţenii UE şi-au exercitat
drepturile electorale. Cetăţenii UE ar trebui să fie
informaţi cu privire la drepturile lor electorale şi la
procedurile administrative pe care trebuie să le
respecte pentru exercitarea acestora. Comisia va

continua să monitorizeze punerea corectă în aplicare a
directivei şi va sprijini statele membre să adopte
măsurile necesare pentru a garanta faptul că cetăţenii
beneficiază de exercitarea deplină a drepturilor lor
electorale. De asemenea, Comisia va promova cele
mai bune practici în ceea ce priveşte încurajarea
cetăţenilor din afara UE să participe la viaţa politică şi
instituţională pe plan local.
Context
Libera circulaţie este cel mai preţuit drept conferit de
cetăţenia europeană. Într-adevăr, din ce în ce mai mulţi
europeni beneficiază de acest drept şi se stabilesc în alt
stat membru. În 2009, conform estimărilor, 11,9
milioane de cetăţeni locuiau în alt stat membru decât cel
de origine; în 2010 statisticile au crescut la 12,3
milioane . Aproximativ 8 milioane dintre aceştia erau
capabili să-şi exercite dreptul de vot.
Graţie cetăţeniei europene - care nu înlocuieşte
cetăţenia naţională, ci o completează - toţi cetăţenii
celor 27 de state membre au, de asemenea, dreptul de
a vota şi de a participa la alegerile locale şi europene în
ţara din UE în care locuiesc.
Raportul privind cetăţenia UE în 2010 a evidenţiat
25 de măsuri concrete pentru eliminarea obstacolelor
existente în calea cetăţenilor europeni în ceea ce
priveşte dreptul acestora la libera circulaţie în UE. Una
dintre acestea se referă la intensificarea acţiunilor de
sensibilizare a cetăţenilor cu privire la deţinerea
statutului de cetăţean european, cu privire la drepturile
adiacente şi la sensul acestora în viaţa cotidiană, prin
desemnarea anului 2013 drept Anul european al
cetăţenilor şi prin organizarea de evenimente specifice
privind cetăţenia europeană şi politicile legate de
cetăţenie pe durata acestui an. Pe durata anului
european al cetăţenilor în 2013, Comisia va publica un
al doilea raport privind cetăţenia Uniunii, care va servi
drept plan de acţiune pentru eliminarea obstacolelor
încă prezente care împiedică cetăţenii să beneficieze
pe deplin de drepturile lor care derivă din calitatea de
cetăţean al Uniunii.
(Comisia Europeană, IP/12/229, 09/03/2012)

Serviciul Federal pentru Control Veterinar şi
Fitosanitar al Federaţiei Ruse (Rosselhoznadzor)
a anunţat că va interzice importurile de bovine
din toate statele membre UE începând cu data de
20 martie, ca urmare a extinderii virusului
Schmallenberg

Producţia mondială de grâu din acest an ar urma să fie mai mică cu
10 milioane tone (1,4%) comparativ cu producţia record înregistrată anul
trecut. Potrivit prognozelor FAO, producţia mondială de grâu se va situa
la 690 milioane tone în 2012, mult peste media din ultimii din cinci ani şi
totodată a doua producţie din istorie. În cazul Uniunii Europene, FAO
estimează că producţia de grâu va rămâne nemodificată la 138 milioane
tone în 2012.
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a
mai anunţat că indicele preţurilor produselor alimentare mondiale a
crescut în luna februarie 2012, pentru a doua lună consecutiv, ca urmare
a creşterii preţurilor la cereale, uleiuri vegetale şi zahăr. FAO dă lunar
publicităţii propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de
preţuri înregistrate de un coş de alimente format din cereale,
oleagionase, lactate, carne şi zahăr. În luna februarie 2012 comparativ
cu luna ianuarie 2012 acest indice a înregistrat o creştere de un procent,
sau 2,4 puncte, până la 215,3 puncte.

Statele membre ale Uniunii Europene nu au căzut de acord asupra
textului de compromis al preşedinţiei daneze în privinţa revizuirii
legislaţiei privind organismele modificate genetic. Iniţiativa, acceptată de
20 de state, oferea posibilitatea ca ţările să fie cele care să decidă
restricţionarea sau interzicerea cultivării pe teritoriul lor a OMG
autorizate la nivel european. În prezent, UE aprobă cultivarea a două
tipuri de organisme modificate genetic - o anumită specie de porumb şi
un tip de cartof adaptat pentru producţia de amidon.
Un proiect inovator UE şi UNICEF a ajutat mii de familii, comunităţi şi
ţări, să pună capăt practicilor tradiţionale dăunătoare, cum ar fi mutilarea/
tăiere genitală a femeilor (FGM/C), în Africa, arată un raport cu privire la
proiectul finanţat de UE. Ca un rezultat al educaţiei şi creşterii gradului de
conştientizare, fetele în mii de comunităţi din Egipt, Eritreea, Etiopia,
Senegal şi Sudan nu mai sunt supuse la această practică.
În multe ţări africane, mutilarea/tăiere genitală a femeilor este un obicei vechi de secole, despre care se crede că face fetele bune de măritat.
Estimările arată că până la 140 de milioane de fete şi femei au suferit
o formă de mutilare genitală / tăiere şi trăiesc cu complicaţii dureroase. În
fiecare an, în jurul a trei milioane de fete - 8.000 pe zi - suferă de
rezultatele ei. Practica are loc în ţările africane, unele ţări din Orientul
Mijlociu şi Asia. Fetele au, în general, vârste cuprinse între 5 şi 11 ani iar
cele mai multe sunt tăiate fără nici o supraveghere medicală.
Proiectul, implementat de UNICEF, a primit un total de 3.9 milioane €
finanţare UE în perioada 2008-2012.

l Anul 2013 a fost desemnat drept Anul european al cetăţenilor l Banca Centrală Europeană a decis să păstreze dobânda de referinţă la nivelul record
de 1%, pentru a treia lună consecutiv, pentru a evalua impactul injecţiilor sale de lichidităţi l Elveţienii au respins prin referendum o propunere de a mări
de la patru la şase săptămâni concediul minim anual de odihnă l Vineri, 16 martie, parlamentul Republicii Moldovei înceardă să desemneze
preşedintele ţării l Japonia a adus un omagiu victimelor valului seismic din 11 martie 2011 l Preşedintele sirian Bashar al-Assad a anunţat desfăşurarea
în 7 mai a alegerilor parlamentare sub o noua constituţie aprobată prin referendum în februarie l

Cea mai mare fermă eoliană
plutitoare din lume
Malta, micul stat insular european, care se află în
largul coastei insulei italiene Sicilia, trebuie să
îndeplinească mandatul Uniunii Europene de a
obţine 10% din energie, până în 2020, din surse
regenerabile. În prezent, ţara este la 1% - 2%.
Pentru a atinge acest obiectiv, insula are în
vedere o propunere a unei companii suedeze pentru
construcţia unei mari ferme eoliene plutitoare.
Aceasta va consta din 36 de turbine aranjate în
jurul unei platforme late de 460 metri, ancorată de
fundul mării prin cabluri.
Locaţia propusă pentru platformă este la 11 mile
marine în larg faţă de malul de nord-est al insulei,
unde apa are adâncimi ce variază între 100 şi 150 de
metri. La această distanţă, este destul de departe
pentru a profita de vânturile marine puternice, mai
puţin vizibilă pentru cei de pe ţărm şi suficient de
aproape pentru a fi conectată la reţeaua de energie
electrică a ţării, fără prea multe probleme.

Se estimează că ferma plutitoare ar putea oferi 54
megawaţi de energie pentru insulă (9% din necesar).
Proiectul nu are încă undă verde. Efectele potenţiale ale acesteia asupra migraţiei păsărilor şi a vieţii
marine sunt încă evaluate. Costul de fabricaţie şi
instalare ar fi de aproximativ 100 de milioane de euro.
Malta speră să obţină finanţare de la programul NER
300 al UE. Dar, dacă totul merge conform planului, ar
putea fi construită şi pornită în vara anului 2014.
Marea majoritate a turbinelor eoliene offshore
sunt amplasate pe stâlpi ancoraţi în suprafaţa de pe
fundul mării. Turbinele eoliene plutitoare fac parte din
noua abordare tehnologică. Prima a fost amplasată
în largul coastei Italiei, în 2007. Până în prezent,
există puţine turbine plutitoare şi cel mai mare parc
are o capacitate de numai 2 megawaţi.
Dar turbinele plutitoare au multe avantaje potenţiale. Ele pot fi amplasate în ape mult mai adânci,
unde pot absorbi energie de la vânturile puternice şi
nu interferează
cu rute de transport sau alterează mediul vizual
ambient. De asemenea, ele pot fi
mai uşor de
menţinut sau de
reparat.
Ferma eoliană plutitoare din
Malta ar fi cea
mai mare lume
dar ar putea
reprezenta, de
asemenea, o importantă dovadă
a eficienţei
acestui concept,
pentru alte ţări.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ
FINALIZARE PROIECT INFORMATIC CHEILE NEREI
Localitatea Slatina Nera comuna Sasca Montană, 15.03.2012
ASOCIAŢIA METAMORFOSIS cu sediul în Judeţul Caraş-Severin
localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montană - Mănăstirea Nera, a
derulat, în perioada 21.09.2011 - 15.03.2012, proiectul „DOTARE CU
HARD SOFT ŞI ACCES INTERNET PENTRU ASISTENŢĂ SOCIOCULTURALĂ ÎN ZONA RURALĂ CHEILE NEREI”, co-finanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanţare încheiat cu Ministrul Comunicaţilor şi Societăţii Informaţionale,
Organismul Intermediar pentru promovarea Societăţii Informaţionale.
Valoarea totală a proiectului a fost de 127.720 lei, din care asistenţa
financiară nerambursabilă a fost de 97.304,1 lei.
Proiectul a fost implementat în localitatea Slatina Nera comuna
Sasca Montană pe o durată de 6 luni.
Obiectivul proiectului l-a reprezentat realizarea accesului la internet
de mare viteza şi achiziţionarea de hardware şi software în vederea
îmbunătăţirii comunicării în cadrul organizaţiei şi între organizaţie şi
mediul exterior, a integrării utilizării sistemelor informatice moderne în
activitatea de zi cu zi a Asociaţiei şi a facilitării accesului în timp real al
organizaţiei la baze de date şi informaţii relevante atât pentru membrii
acesteia cât şi pentru beneficiarii serviciilor oferite de organizaţie.
În urma implementării proiectului a fost realizată o conexiune de
acces la internet broadband de mare viteză, dotarea cu echipamente noi
şi performante şi un web site simplu de prezentare a organizaţiei şi a
proiectelor derulate de aceasta.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Manager proiect Bojan Ruxandra Simona
Tel. 0744564707 sau 0733989623, Fax. 0355811594 sau 0356468690
e-mail: rucsandra9@gmail.com şi a.metamorfosis@gmail.com
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafaţă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re şi ţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central ă, termopane, laminate,
mobilat parţial, situat în Reşiţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, centrală, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa,
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere
decomandat, centrală termică, termopane, podele laminate, etaj 4/4,
situat în Reşiţa Sud. Preţ 38.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru,
compus ă din parter 120 mp
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3, et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă,
podele laminate, situat în Reşiţa, Pţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa,
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 băi,
centrală, parţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apart. 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400
mp, situată în Reşiţa, lângă şcoala
generală nr. 2. Preţ 65.000 € neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte,
suprafaţă de teren 800 mp, poziţie
ultracentrală. Preţ 85.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
curte foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ANUNŢ
SC HIDROCONSTRUCŢIA SA - Sucursala Bistra Poiana Mărului,
titular al proiectului „Modernizare spaţii de cazare, com. Văliug, jud.
Caraş-Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al
Comunei Văliug, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, de
continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără
efectuarea evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
00
din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri, între orele 08 00
16 , precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ.
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Anunturi
,

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând ieftin colţar de bucătărie, 2
fotolii scoică, canapea extensibilă,
bicicletă bike Alpine nouă cu certificat de garanţie, două uşi duble şi
două geamuri duble, din lemn, lăcuite, fără tocuri. Tel. 0721-155683.
Vând în Reşiţa arzătoare economice dotate cu sistem de siguranţă,
termostate, pentru gaz, pentru
teracote, cuptoare sau şeminee.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Caransebeş mobilă tineret, preţ 750 lei; colţar sufragerie,
preţ 650 lei neg; rochie mireasă, 650
lei; aragaz Arctic cu 4 ochiuri plus
cuptor, preţ 300 lei; tv color Daewoo
diagonala 55, preţ 200 lei; candelabru cu 2 braţe, preţ 200 lei; saltea 1
persoană, preţ 35 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în jud. Timiş porc marele
alb 170 kg, 5 lei/kg; scroafă la 120
kg, cu 7 purcei la 4 săptămâni, preţ
2000 lei neg. Tel. 0742-544119. (rr)
Vând în Bocşa maşină de cusut
electrică Singer cu 24 operaţiuni,
preţ 250 €; combină muzicală, preţ
90 lei; frigider pentru bar, preţ 750
lei; lăzi de bere, de suc, cu sticle,
preţ 25 lei bucata; palton de piele
bărbaţi mărimea 60, din Germania,
preţ 300 lei; scurtă de piele bărbaţi
mărimea 60, preţ 300 lei; scaun de
maşină pentru copii până la 7 ani,
preţ 150 lei. Tel. 0255-525371. (RR)
Vând în Bocşa baloţi de paie, 10
lei, şi balo ţi lucern ă, 15 lei;
măcinătură din furaje bio pentru
animale, făcută în gospodărie,
conţine porumb, grâu, ovăz şi floare,
preţ 1.30 lei/kg neg; flori de floarea
soarelui; p ătu ţ de bebelu ş şi
cărucior în stare foarte bună, 300 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Cumpăr la Bocşa porumb şi
grâu la 80 bani/kg; 7 purcei la 30 kg
la un preţ de 250 lei/buc. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Bocşa telefoane celulare, preţ 100 - 250 lei; congelator cu
8 sertare, aproape nou, preţ 700 lei;
ceas Swatch fără baterie, preţ 100
lei. Tel. 0757-134062. (RR)
Vând în Oraviţa televizor Goldstar diagonala 51, plastic negru, preţ
65 lei; televizor Provision, plastic gri,
diagonala 51, preţ 100 lei; cuptor cu
microunde, preţ 100 lei sau schimb
cu aparat fax bun. Tel. 0761811434, 0255-571215. (RR)
Vând în satul Milcoveni, comuna
Berlişte, 2 porci în jur de 50 kg
bucata, preţ 1000 lei. Tel. 0764776836. (RR)
Vând tv color, diagonala 51 cm,
gri metalizat, 170 lei; calculator PIV
cu monitor, tastatură, mouse, 400
lei; combină Aiwa cu 3 cd-uri, 250
lei. Tel. 0757-612642. (RR)
Cumpăr biciclete bune - defecte.
Tel. 0757-612642. (RR)
Vând pătuţ din Italia pentru copii,
preţ 230 lei neg; Tel. 0770-360674,
0355-803205. (RR)
Vând în Timişoara maşină confecţionat gard de sârmă cu diferite
ochiuri, preţ 2000 € neg sau schimb
cu autoturism preferabil de locuri,
neînmatriculat. Tel. 0723-697262.
Vând instant pe gaz, preţ 250 lei
neg. Tel. 0742-003677. (RR)
Vând în Gherteniş 2 porci
marele alb între 100 şi 120 kg, preţ 8
lei/kg. Tel. 0255-526862, 0732344333. (RR)
Vând la Goruia 12 oi, preţ 950
perechea, cu tot cu miei. Tel. 0255234508, 0729-377219. (RR)

Vând în Sacu armăsar 9 ani
foarte bun de lucru sau schimb cu 1
vacă; 2 purcei, preţ 350 lei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând la Sichieviţa (judeţ CaraşSeverin) moară pt. măcinat făină,
preţ 2300. Tel. 0728-239855. (RR)
Închiriez pe termen lung garaj pe
str. Ineu nr. 2, în Govândari, apă
contorizată, curent electric, 200 lei/
lună. Tel. 0751-760066. (RR)
Vând în Măureni grâu şi porumb,
15 lei măsura (1 leu/kg); maşină
automată de spălat, preţ 500 lei;
congelator ladă 280 l, preţ 700 lei.
Tel. 0255-526023. (RR)
Vând la Anina pânză de circular
de diametru 600, preţ 150 lei. Tel.
0731-153301, 0255-240368. (RR)
Vând la Oţelu Roşu laptop PIII,
preţ 50 €; laptop PIV, preţ 100 €. Tel.
0735-060187, 0255-530361. (RR)
Vând la Bocşa canapea 2 persoane nouă, preţ 350 lei; canapea
veche 2 persoane, preţ 80 lei; sticlă
măruntă solzi de peşte, preţ 30
bani/buc; căldare din fontă, preţ 350
lei; paturi vechi, preţ 50 lei/buc;
fierăstraie manuale pentru lemn,
preţ 150 lei/buc; televizor alb negru
Rubin în stare de funcţionare, 100
lei; televizor alb negru Aria în stare
de funcţionare, preţ 50 lei/buc;
căpriori din brad de 3 m, preţ 20
lei/buc. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând staţie BlueTech 200 w cu
boxe tip turn, 200 € neg sau doar
boxele, preţ 400 lei neg. Tel. 0747585716. (RR)
Vând perdea de 6 m cu inele din
plastic, preţ 100 lei; telefon Alcatel
cu clapetă, 100 lei. Tel. 0355803014, 0746-020211. (RR)
Vând Labrador de 6 luni, preţ
200 lei. Tel. 0760-466436. (RR)
Vând tv color, carcasă de ebonită, 72 diagonala, preţ 600 lei; receiver pentru Dolce, preţ 50 € fix; set
nemţesc de vase inox Buchmeier,
500 lei. Tel. 0255-227064. (RR)
Cumpăr vacă bună de lapte. Tel.
0757-615964.
Vând urgent vacă de 6 ani cu
viţel, am nevoie urgent de bani. Tel.
0752-866127.
Vând trifoi uscat. Tel. 0255232955.
Vând tabletă funcţie telefon
800mhz procesor/256ram/4gb hdd,
preţ 150 lei. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic
ciment şi granule marmura cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monument marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.
Mobilier Germania second
hand. Dormitoare, sufragerii, dulapuri, canapele, colţare cameră şi
bucătărie, birouri, mese şi scaune.
Calitate şi preturi bune. Reşiţa, depozitul se găseşte după magazinul
Diamant de la gară. Fostul depozit
frigorific. Tel. 0724-545219.
Vând dvd player Sony, nou nouţ,
citeşte inclusiv divx, cu telecomandă. Tel. 0723-616268.
Cumpăr porc de aproximativ
150 kg, ofer 6 lei/kg. Tel. 0756451109.
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Teracotă în bună stare. Tel.
0766-452007.
Vând parchet stratificat 15mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.
Vând 2 cărucioare pentru copii
mici. Tel. 0752-951705.
Caut rotor pentru bormaşină 850
W. Tel. 0355-885598.

Auto-Moto-Velo
Vând bicicletă bike Alpine nouă
cu certificat de garanţie. Tel. 0721155683.
Vând Skoda Fabia euro 4, înmatriculată, stare f. bună, 107.000 km.
Tel. 0745-157348, 0355-806864.
Vând Opel Astra Break Caravan, motor 1.6, an 1996, servo total,
dublu airbag, închidere centralizată,
turelă, consumabile schimbate, stare f. bună, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, preţ 2200 €;
pompe benzină pt. Opel Astra, 100
lei/buc; jante tablă 13" pt. Ford
Escort; piese pt. Opel: ventilator de
căldură, ventilator radiator, butuci
roţi spate, pompă servofrână completă, casete direcţie mecanice şi
altele; 2 telescoape spate pt. Opel
Astra Break Caravan, preţ 150 lei
ambele. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în jud. Timiş Ford Transit, 3
locuri faţă, an 1996, înmatriculat,
acte valabile, verificare, asigurare,
rovinietă, stare foarte bună, preţ
2800 € neg. Tel. 0742-544119
Vând tractor Fordson, 38 cp, în 3
cilindrii, stare bună, 3100 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)
Vând semănătoare de cartofi pe
2 şiruri automată, preţ 2500 lei neg;
semănătoare pentru porumb pe 4
rânduri, mecanică, preţ 500 € neg;
plug pp3 de Craiova, preţ 2800 lei;
plug pp3 din Germania, preţ 500 €.
Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Jamu Mare microbuz
Ford Transit de marfă, motor 2400
tdi, 90 cp, înmatriculat, an 2002,
stare foarte bună, preţ 4800 €. Tel.
0757-392158. (RR)
Vând la Bocşa tractor 650 cu
plug, are motorul făcut, radiator nou,
servodirecţia modificată cu cilindru
de forţă, preţ 3400 € neg. Tel. 0744381141. (RR)
Vând la Bocşa scuter Yamaha
de 49, preţ 320 €. Tel. 0757-134062.
Vând Ford Escort, an 1993, 1.6,
90 cp, benzinar, 4 uşi, înmatriculat în
2008, preţ 1400 €; Fiat Punto an
1997, motor 1100, 2 uşi, 54 cp, preţ
1200 €. Tel. 0725-122176. (RR)
Dezmembrez la Luncaviţa Opel
Vectra C, an 2007, motor 1.9 CDTI,
euro 4; Audi A4, motor 1.85 D, 1.6;
Passat, an 1999, 1.6; Golf 3, Cielo,
Ventito, Tango, Opel Vectra A. Tel.
0733-229497, 0763-530529. (RR)
Vând tractor U650 românesc, cu
plug şi grapă, preţ 2950 €. Tel. 0727460680. (RR)
Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp.
Tel. 0742-353609. (RR)
Vând în Caraşova cositoare
pentru tractor, ataşabilă pe tiranţi, cu
lamă de tăiere de 1.65, se potriveşte
la orice tip de tractor de la 30 la 65
cp, adusă din Austria, preţ 400 €
neg; jante Al 4 prezoane, 195x50x
15, cu cauciucuri de vară, preţ 140 €
neg. Tel. 0766-299656 (RR)
Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, navigaţie mare încorporată, scaune tip recaro, volan piele,
jante aliaj, cauciucuri de iarnă şi
vară noi, consum 5.5 %, stare
impecabilă, preţ 6500 €. Tel. 0747081224. (RR)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mici, greble de fân, instalaţii
de ierbicidat şi alte utilaje agricole.
Tel. 0730-804745. (RR)

Matrimoniale

Prezentabil, sufletist, cu simţul
umorului, doresc să cunosc o
doamnă domnişoară pt. o relaţie
serioasă. Tel. 0726-261409.
Domn 46 ani, prezentabil, 1,76/
76, doresc cunoştinţă cu doamnă
pentru căsătorie. Tel. 0756-986692.
Văduvă 47 ani, caut domn
pentru prietenie. Tel. 0742-408298.
Văduvă 54 ani, caut domn
pentru prietenie. Tel. 0737-538124.
Pensionară 63 ani, cu casă, caut
partener pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0721-202985.

Anunturi
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Auto-Moto-Velo
Vând în satul Milcoveni, comuna
Berlişte, cositoare de 1.65, preţ
3500 lei neg. Tel. 0764-776836. (rr)
Vând la Făget Ford Transit, an
2001, înmatriculat, preţ 4000 €; Dacia Pick-up, an 2003, înmatriculată,
preţ 1000 €; tractor U445 viticol
incomplet, 1700 €; tractor U445 Dt
cu utilaje, plug, freză, prăşitoare,
preţ 6500 €. Tel. 0723-579140. (RR)
Vând Peugeot 405 GRD break,
preţ 1200 € neg; disc purtat pentru
445 cu 2 baterii, preţ 600 €. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând motocicletă IJ pentru
dezmembrare, preţ 500 lei neg. Tel.
0742-003677. (RR)
Vând la Goruia tractor 27 cp în 2
pistoane, preţ 2000 € neg. Tel. 0255234508, 0729-377219. (RR)
Vând în Zorlenţu Mare Jeep
Fiat, an 1997, stare foarte bună de
funcţionare, pe motorină, motor de
2000, înmatriculat decembrie 2009,
preţ 2800 € neg. Tel. 0728-914748,
0255-235980. (RR)
Vând în Sacu Ford Mondeo 1.6,
benzinar, stare perfectă de funcţionare. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki preţ
750 lei; motocultor, preţ 350 lei; Opel
Zafira diesel, înmatriculat, an 2001,
preţ 4100 € neg. Tel. 0766-251256.
Vând la Oţelu Roşu Dacia berlină roşie, an 2003, cauciucuri noi de
iarnă plus 2 jante cu cauciucuri de
vară, preţ 1100 € neg. Tel. 0741160987. (RR)
Vând în Luncaviţa Dacia Papuc
diesel, an 2004, culoare roşie, 5
locuri, tracţiune 4*4, toate taxele
plătite, verificare pe 2 ani, 2000 €.
Tel. 0722-653850. (RR)
Vând Mare Ford Transit cu 6
locuri, înmatriculată, preţ 3500 €.
Tel. 0765-760234. (RR)
Vând în Eftimie Murgu tractor
Renault cu cositoare, 45 cp, preţ
3000 €. Tel. 0765-856273. (RR)
Vând în Anina piese pt. buldozer
S1500, pompe de injecţie de
alimentare, injectoare, carburator,
magnetou, electromotoare, set de
segmenţi, cuzineţi, preţuri neg. Tel.
0751-564455. (RR)
Vând în Caransebeş jante Audi
model nou pe 15, preţ 300 € sau
schimb cu jante Passat pe 15, 16.
Tel. 0723-599099. (RR)
Vând Golf 2 înmatriculat, preţ
600 €. Tel. 0765-760234. (RR)
Vând microbuz Volkswagen
Transporter autoutilitară, înmatriculat în 2011, 6 locuri, preţ 5200 €. Tel.
0765-856273. (RR)
Vând la Bocşa plug plus grape
din fier pt. tracţiune animală, preţ
200 €; ax de abric, preţ 100 €;
motopompă hidrofor, preţ 200 lei;
moară cu ciocănele pt. boabe, preţ
300 lei; piese pt.tractor U650, preţuri
negociabile; cilindru nou pt. basculare remorcă, preţ 100 € buc; butuc
pt. osie remorcă, preţ 100 €; trupiţă
pt. plug cu 3 brazde, preţ neg;
coloană de betonieră, preţ 100 €.
Tel. 0729-070819. (RR)
De vânzare 2 biciclete copii:
DHS Cool Boy MTB full suspension
roţi de 20, albastră şi o bicicletă
fetiţe culoare roz, roţi albe de 14. Tel.
0729-801374.
Vând Vw Golf III în stare f. bună,
an fabricaţie 1992, benzină, preţ
1750 €. Tel. 0726-701010.

Anunturi
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Vând Golf 3 an 95 motor 1,4i,
faruri xenon, stare perfectă de
funcţionare, acte Italia la zi, preţ 750
neg. Tel. 0744-921568.
Vând tractor U 445 Fiat românesc cu 2 manete, cauciucuri
aproape noi, an 90, folosit doar în
gospodărie, preţ 3200 €. Tel. 0742943871.
Vând Audi A4 1995 motor 1,8
benzină turbo 150 cp full electric,
climatronic, jante all momo, stare
perfectă de funcţionare, aspect
ireproşabil, preţ 1300 €. Tel. 0744921568.
Vând jante Al Ford Escort
echipate cauciucuri vară 195/50/15,
preţ 200 € neg. Tel. 0761-795508.
Vând stopuri tuning Audi A4 an
95-99 preţ 80 €. Tel. 0761-795508.
Dacia Logan an 2007 motor 1,4i,
stare perfectă de funcţionare, preţ
2200 €. Tel. 0744-921568.
Vând 4 jante tablă pt. Renault/
Logan + 4 anvelope M+S, 2 Goodyear şi 2 Vredestein, + 4 capace cu
logo Renault, preţ 600 lei. Tel. 0760169330.
Vând axă pentru semiremorci cu
cinci prezoane 1,35 m distanţă
tamburi, cu sistem de frânare, preţ
350 lei. Tel. 0766-668048.
Vând sau dezmembrez Mercedes Cobra. Tel. 0740-130428.
Vând tractor John Deer, 55 CP,
cu cositoare laterală şi grape, în stare de funcţionare. Preţ 3500 € neg.
Tel. 0785-390778, 0786-479243.
Vând Renault Laguna 1,6 l, a.f.
2000, înmatriculat, verificare tehnică la zi, dotări complete, climatronic.
Preţ 3300 € neg. Tel. 0785-390778,
0786-479243.

Imobiliare
Persoană fizică vând apartament 2 camere, zona Poşta Veche,
mobilat şi utilat cu termopane şi
centrală, preţ 28.000 €. Tel. 0722172168.
Vând casă cu toate utilităţile. Tel.
0745-157348, 0762-314126, 0745174215, 0355-806864.
Vând garsonier ă pe Aleea
Gugu, etaj 2, cu îmbunătăţiri, 12.800
€ neg. Tel. 0355-405288, 0731173122. (RR)
Vând în Reşiţa teren într-o zonă
bună pt.construcţii case de vacanţă,
pensiuni, alte obiective, 4 €/mp neg.
Tel. 0727-245233, 0771-387519 (rr)
Vând la Secăşeni casă mare în
centru, 3 camere, coridor, bucătărie,
grădină mare, curte mare, fântână,
pivniţă, grajd pentru animale, preţ
21.000 €. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Moroasa,
str. Petru Maior Bl. 34 etaj 1,
apartament 3 camere, preţ 30.000 €
neg. Tel. 0751-020861. (RR)
Vând în Cornuţel Banat, în faţa
gării, teren intravilan, suprafaţa între
10.000 şi 13.000 mp, carte funciară,
acces apă curentă şi electricitate,
preţ 1.5 €/mp neg. Tel. 0740215225, 0355-407732. (RR)
Vând la Goruia casă 2 camere,
grădină, fântână în curte, preţ
13.000 € neg. Tel. 0729-915802. (rr)
Vând în Berzeasca, CaraşSeverin, apartament mobilat, termopane, gresie, faianţă, preţ 16.000 €
neg. Tel. 0764-476208. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 3, apartament 2 camere semidecomandat,
amenajat, parter, preţ 33.500 € neg.
Tel. 0723-299036, 0740-274487 (rr)

Anunturi
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Vând în Secăşeni casă, anexe,
curte cu grădină. Tel. 0735-656734.
Vând garsonieră confort I neamenajată pe Aleea Albăstrelelor,
etaj 2, imediat ocupabilă, preţ
11.500 € neg. Tel. 0744-145154,
0355-802422. (RR)
Vând în Gătaia casă cu etaj,
construită în 1994, în centru, 5
camere, baie, bucătărie, grădină,
preţ 37.000 € neg. Tel. 0722176682. (RR)
Vând în Bocşa apartament 3
camere super-îmbun ătă ţit, preţ
30.000 € neg sau schimb cu casă în
Bocşa. Tel. 0740-066261. (RR)
Vând la Oţelu Roşu motocicletă
Yamaha de 600, gume noi,
înmatriculată, preţ 1200 € neg. Tel.
0727-271045. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 2, apartament confort I, 2 camere, preţ
28.000 € neg. Tel. 0769-642889. (rr)
Vând la Duleu, comuna Fârliuc,
casă în centrul satului, preţ 21.000
€. Tel. 0723-621310. (RR)
Vând la Anina teren 3000 mp, la
300 m de Lacul Mărghitaş, ideală
pentru casă de vacanţă, cale acces,
facilităţi curent, preţ 2 €/mp. Tel.
0731-153301, 0255-240368. (RR)
Vând casă Zorlenţu Mare, grădină mare, casa necesită reparaţii,
preţ 6000 €. Tel. 0728-510783,
0355-415608.
Vând garsonieră în Reşiţa, zona
Luncă, parţial renovată, et. 1, preţ
8500 € neg. Tel. 0748-139193.
Vând garsonieră conf. 1 în Govândari, termopane, uşă metalică,
centrală proprie, acoperiş nou, preţ
11.500 € neg. Tel. 0747-134778,
0771-941801.
Vând apartament 2 camere,
amenajat, et. 3/4, conf. 1, 65 mp,
Universitate, decomandat, termopane, centrală termică. Preţ 32.000
€. Tel. 0745-466751.
Vând urgent ap. 2 camere, bloc
de 4 nivele, et. 1, zonă foarte bună.
Preţ 10.500 €. Tel. 0770-359314.
Vând casă Bocşa Montană
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală termică, terasă, curte acces auto, grădină. Tel.
0724-700792.
Schimb casă Bocşa Montană, 3
camere cu îmbunătăţiri, cu apartament în Reşiţa conf. 1 cu 2 sau 3 camere, exclus turn. Tel. 0771-449583
Vând casă în comuna Mehadia
jud. Caraş-Severin, nr. 412, compusă din 3 camere, bucătărie, curte
mare, apă şi canal, curent 380,
grădină mare cu anexe. Starea imobilului bună, încălzire lemn, suprafaţă utilă 414 mp. Tel. 0767-470450.
Vând cameră de cămin cu
centrală proprie, baie cu vană,
termopan, mobilată şi utilată, 7000
€, negociabil. Tel. 0356-178459.
Cumpăr casă veche în Ţerova.
Tel. 0746-769501.
Cumpăr teren Ţerova intravilan,
ofer maxim 4€/mp.Tel.0746-769501
Închiriez bar + mini pensiune, pe
termen lung, zonă montană, AninaCrivina. Tel. 0760-278901.
Predau contract închiriere
garsonieră Oraviţa, Zona Gării,
parter, bun pentru privatizare. Tel.
0760-278901.
Vând casă cu teren 3000 mp la
15 km de Gătaia. Tel. 0742-127772.
Vând teren intravilan, în Reşiţa
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ 9 € neg. Tel. 0722-630097.

Anunturi
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Vând apartament 2 camere, 50
mp, etaj 2, Moroasa, sau schimb cu
garsonieră Moroasa Luncă plus
diferenţă. Tel. 0749-195301.
Închiriez urgent apart. 2 camere
mobilat în spate la Billa. Tel. 0765386323.
Proprietar vând apart. 3 camere,
conf. 1, deccomandat, 80 mp,
modernizat, termopane, centrală,
interior izolat, uşi interior schimbate,
faianţă, gresie, mobilat/nemobilat în
zona gării de sud, Reşiţa. Tel. 0740213627, 0723-572678.
De închiriat apartament o cameră, complet utilat şi renovat, zona
Căminelor (lângă lic. T. Vuia). Tel.
0745-568602.
Vând 4000 mp teren, Drumul
Caransebeşului, 1 km de ieşirea din
Govândari, acces auto, preţ 14 €/mp
neg. Tel. 0745-282225.
Închiriez casă în zona Triaj,
toate utilităţile, chirie modică. Tel.
0745-571052.
Vând teren agricol la ţară,
extravilan, acces auto, fântână,
73.000 mp. Preţ 0,6 lei/mp. Tel.
0762-134489.
Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.
Vând apartament 2 camere
transformate în spaţii comerciale,
intrare separată de bloc, ideal
cabinete, birouri. Tel. 0724-011789.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, 2 balcoane, zona Trandafirul, bloc izolat, centrală termică.
Tel. 0355-801140, 0255-253973.
Închiriez garsonieră pe termen
lung, 80 €/lună. Tel. 0727-093232.
Vând teren Valea Ţerovei, 4.000
mp, parcelat 1000 mp. Tel. 0749613191.
Vând teren arabil extravilan 3,5
ha în zona Zlagna (Caransebeş).
Preţ 2.500 €/ha neg. Tel. 0785390778, 0786-479243
Vând casă în Goruia, curte,
grădină, anexă, bucătărie de vară,
fântână în curte (1511 mp). Preţ
13.500 € neg. Tel. 0729-915802.
Vând casă în Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Doamnă serioasă, doresc să am
grijă de un copil sau bătrâni. Fac şi
menaj. Rog seriozitate. Tel. 0764584134, 0720-415188.
Caut modele fete şi băieţi pentru
videochat Reşiţa, min. 500 €, site
neaccesibil România. Tel. 0742577862, 0721-905505.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur montaj şi
transport. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Doresc să lucrez ca asistent
social sau să îngrijesc copii, bătrâni.
Sunt o fată serioasă, responsabilă şi
am experienţă în domeniu. Tel.
0758-617688.

Caut de lucru, orice, dacă este
nevoie, sunt zidar, zugrav, corect şi
ieftin. Tel. 0755-485664.
Studentă la medicină realizez
reflexoterapie şi masaj de relaxare
la domiciliul clientului sau la mine.
Exclus masaj erotic. 30 lei şedinţa.
Rog doar oferte serioase. Tel. 0772779300.
Echipă serioasă de constructori
executăm case la roşu şi la cheie,
interioare, exterioare, instala ţii
termice, instalaţii sanitare, instalaţii
electrice, garduri, pavele, pavaje şi
alte lucrări din domeniul construcţiilor la preţuri avantajoase într-o
perioadă scurtă de timp. Preţul se
stabileşte în funcţie de serviciul
oferit. Se pot vedea lucrări efectuate
de noi. Tel. 0741-017894.
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer casete audio,
video, vinil, benzi pe cd, dvd. Tel.
0723-616268.
Ofer împrumut avantajos în
valuta şi în lei. Tel. 0766-339941.
Recuperez taxa de poluare şi de
prima înmatriculare. Rezolv înmatricularea autoturismelor secondhand fără plata taxei de poluare. Tel.
0727-505315.
Recuperez debite, redactez
acţiuni, intabulez case, terenuri,
rezilieri contracte, încredinţ ări
minori, partaje, succesiuni, carte
funciară. Tel. 0727-505315.
Execut lucrări de construcţii
dacă este nevoie suntem o echipă,
de 2, 3, 4 sau şi mai mulţi la cele mai
mici preţuri. Tel. 0755-485664.
Execut gresie, faianţa, podele,
rigips şi scafe, izolaţii din polistiren,
tinci, tencuială decorativă, instalaţii
sanitare şi electrice, montez uşi, dau
găuri pt. centrale, hote, la preţuri.
Tel. 0751-568913.
Transport persoane din/în Austria, dulciuri, suc şi cafea gratis. Tel.
0764-037416, 0043 6763 127442.
Ofer menaj şi îngrijire femeilor
bătrâne la domiciliul lor. Tel. 0752951705.
Ofer îngrijire copil mic la
domiciliul meu 24 din 24 ore, 5 zile
pe săptămână. Tel. 0752-951705.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.
Transport marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Tălpuiesc feţe de încălţăminte
croşetate, aţă macrameu. Tel. 0741502288.
Electrician autorizat, execut şi
repar instalaţii electrice interioare
până la 1 kV pt. persoane fizice şi
firme. Tel. 0771-563322.
Îndeplinim procedurile preluare,
întocmire documentaţie şi plată taxe
aferente publicării anunţurilor pentru Monitorul Oficial al României.
Tel. 0747-903764.
Raşchetez şi paluxez parchet.
Tel. 0747-220588.
Apostile şi traduceri din aproape
orice limbă. Tel. 0747-903764.
Executăm renovări de lux, construcţii civile şi industriale, izolaţii
blocuri case vile. Tel. 0734-487268.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 14.03.2012
BĂILE HERCULANE:
Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2
CARANSEBEŞ:
Medic stomatolog: 1;
Şef secţie: 1
TOTAL JUDEŢ: 4

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a20-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

FORMULA 1

M MV V E E I
M V E
20 13 5
20 13 4
20 12 5
20 11 5
20 11 3
20 9
5
20 8
7
20 7
8
20 7
7
20 6
5
20 5
8
20 6
4
20 5
6
20 4
8
20 4
6
20 3
8
20 3
5
20 2
3

Dinamo Bucuresti
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Steaua Bucuresti
FC Vaslui
Otelul Galati
Pandurii Tg. Jiu
U Cluj
Astra Ploiesti
FC Brasov
Ceahlaul Piatra Neamt
Gaz Metan Medias
Vointa Sibiu
Sportul Studentesc
Petrolul Ploiesti
FCM Targu Mures
Concordia Chiajna
CS Mioveni

M M GP
IG
I GG
M
2
36
3
39
3
33
4
26
6
34
6
17
5
32
5
25
6
20
9
21
7
17
10
27
9
13
8
21
10
16
9
17
12
13
15
13

P
GP
GP P P
12 44p
15 43p
18 41p
14 38p
18 36p
15 32p
22 31p
20 29p
19 28p
20 23p
25 23p
34 22p
22 21p
33 20p
25 18p
26 17p
36 14p
46
9p

Etapa 21/34: 16 - 19 mar 2012: Vineri 16.03: Chiajna - Rapid, ora
19:30, Dolce Sport; CS Mioveni - FCM Târgu-Mureş, ora 20:30, Digi
Sport 1; Sambata 17.03: Voinţa Sibiu - Gaz Metan Mediaş, ora 15:00,
Digi Sport 1; CFR 1907 Cluj - Pandurii Târgu-Jiu, ora 17:00, GSP TV;
Petrolul Ploieşti - U. Cluj, ora 19:00, Digi Sport 1; Dinamo Bucureşti Sportul, ora 21:30, Digi Sport 1; Duminica 18.03: FC Braşov - Oţelul
Galaţi, ora 18:00, Digi Sport 1; Steaua - Astra Ploieşti, ora 20:30,Digi
Sport 1; Luni 19.03: Ceahlăul - FC Vaslui, ora 20:30, Digi Sport 1.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a19-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M MV V E E I
M V E
19 19 0
19 15 0
19 11 2
18 11 1
19 9
3
19 10 2
19 9
2
19 9
0
19 8
2
19 6
2
19 5
2
18 5
1
19 4
3
19 0
2

HCM Constanta
Stiinta Mun. Bacau
U. Bucovina Suceava
CS Caras Severin
HC Odorhei
Energia Pandurii Tg. Jiu
Dinamo Municipal Calarasi
U. Poli. Municipal Timisoara
Potaissa Turda
U Transilvania Cluj
CSM Satu Mare
CSM Bucuresti
CSM Ploiesti
CSA Steaua Bucuresti

M M GP
IG
I GG
M
0
687
4
592
6
552
6
476
7
589
7
558
8
523
10
485
9
524
11
512
12
498
12
462
12
450
17
477

P
GP
GP P P
484 38p
486 30p
536 24p
470 23p
557 21p
555 21p
530 20p
464 18p
534 18p
553 14p
564 12p
501 11p
524 11p
627 2p

Campionatul Mondial de Formula 1, ediţia 2012, debutează în 18
martie, cu Marele Premiu al Australiei, pe circuitul de la Melbourne. La
startul sezonului se aliniază şase campioni mondiali de Formula 1, care deţin în palmares 14 titluri începând din 1994: Michael Schumacher - campion
în 1994, 1995, 2000-2004, Fernando Alonso, campion în 2005 şi 2006,
Kimi Raikkonen, campion în 2007, Lewis Hamilton, campion în 2008, Jenson Button, campion în 2009, Sebastian Vettel, campion în 2010 şi 2011.
Piloţii titulari:
Red Bull: Sebastian Vettel (Germania), Mark Webber (Australia)
McLaren: J. Button (Anglia), L. Hamilton (Anglia)
Ferrari: Fernando Alonso (Spania), Felipe Massa (Brazilia)
Mercedes: M. Schumacher (Germania), Nico Rosberg (Germania)
Lotus: Kimi Raikkonen (Finlanda), Romain Grosjean (Franţa)
Force India: Paul Di Resta (Anglia), Nico Hülkenberg (Germania)
Toro Rosso: Jean-Eric Vergne (Franţa), D. Ricciardo (Australia)
Williams: Pastor Maldonado (Venezuele), Bruno Senna (Brazilia)
Sauber: Kamui Kobayashi (Japonia), Sergio Perez (Mexic)
Caterham: Heikki Kovalainen (Finlanda), Vitali Petrov (Rusia)
Marussia: Timo Glock (Germania), Charles Pic (Franţa)
HRT: Pedro de la Rosa (Spania), Narain Karthikeyan (India).
Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 pentru anul 2012
cuprinde 20 de Mari Premii, dintre care opt pe continentul european. De
remarcat, că 14 dintre curse sunt grupate câte două, la intervale de opt zile,
din raţiuni de limitare a costurilor:
Etapa 1: 18 martie, Australia (Melbourne)
Etapa 2: 25 martie, Malayezia (Sepang)
Etapa 3: 15 aprilie, China (Shanghai)
Etapa 4: 22 aprilie, Bahrein (Sakhir)
Etapa 5: 13 mai, Spania (Barcelona)
Etapa 6: 27 mai, Monte Carlo (Monaco)
Etapa 7: 10 iunie, Canada (Montréal)
Etapa 8: 24 iunie, Spania (Valencia)
Etapa 9: 8 iulie, Marea Britanie (Silverstone)
Etapa 10: 22 iulie, Germania (Hockenheim)
Etapa 11: 29 iulie, Ungaria (Budapesta)
Etapa 12: 22 septembrie, Belgia ( Spa-Francorchamps)
Etapa 13: 9 septembrie, Italia (Monza)
Etapa 14: 23 septembrie, Singapore
Etapa 15: 7 octombrie, Japonia (Suzuka)
Etapa 16: 14 octombrie, Coreea de Sud (Yeongam)
Etapa 17: 28 octombrie, India (New Dehli)
Etapa 18: 4 noiembrie, Emiratele Arabe Unite (Abu Dhabi)
Etapa 19: 18 noiembrie, SUA (Austin)
Etapa 20: 25 noiembrie, Brazilia (Sao Paulo)

Etapa 20/26:18 martie. 2012:Universitatea Transilvania Cluj Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Potaissa Turda - CSM Ploieşti; CSA
Steaua Bucuresti - CSM Satu Mare; CS Caras Severin - HCM
Constanta ; HC Odorhei - Universitatea Poli. Municipal Timisoara;
Dinamo Municipal Calarasi - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; CSM
Bucuresti - Universitatea Bucovina Suceava.
TENIS - ATP & WTATour, Indian Wells Open;
SCHI ALPIN - Schladming (Austria), masc si fem
FORMULA 1 - MP al Australiei, Melbourne, Et. 1;
VOLEI - Final Four-ul Ligii Campionilor, masculin;
CICLISM - Turul Cataluniei.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si Liga Europa
Vineri Eurosport ora 12:45 si 14:00
SCHI ALPIN: C. M., Schladming, slalom urias, masc, mansa II
Sambata Eurosport ora 13:15
CICLISM: Cursa Milano - San Remo
Sambata Eurosport ora 16:45
BASCHET: Liga Nationala, BCM U Pitesti - BC Tg. Mures
Sambata Digi Sport 3 ora 17:00
FORMULA 1: MP al Australiei, Melbourne, Etapa 1, cursa
Duminica Digi Sport 1 ora 08:00
HANDBAL M. - Liga Nationala: CS Caras-Severin - HCM Constanta
Duminica Digi Sport 1 ora 14:00
TENIS: Circuitul feminin WTA - Turneul de la Indian Wells finala
Duminica Eurosport ora 18:30
TENIS: Circuitul masc ATP - Turneul de la Indian Wells finala

Duminica Digi Sport 2 22:00

Performanţa de excepţie îi aparţine lui Alin Tulburean,
tânărul sportiv susţinut de Fundaţia UDR
Abordând acest final de sezon competiţional într-o formă maximă,
schiorul Alin Tulburean a reuşit să-şi adjudece, astăzi, la Campionatele
Naţionale Şcolare de Schi desfăşurate în Staţiunea Suior - Maramureş,
titlul de Campion naţional şcolar la slalom special.
Rezultatul este o confirmare categorică a valorii schiorului reşiţean dar
şi o revanşă, luată cu sportivitate, pentru neacordarea titlului de campion
national la Campionatul de Schi Alpin pentru Copii şi Cadeţi de la Azuga,
unde a concurat, săptămâna trecută, în aceeaşi companie. Deşi a fost
descalificat în urma unui arbitraj îndoielnic la specialitatea sa, slalomul
special, Alin Tulburean a obţinut atunci titlul de vicecampion national la
slalom super-uriaş (Super G).
Dacă prin acest rezultat, Reşiţa a revenit pe podiumul schiului naţional
de performanţă, titlul câştigat readuce Reşiţa pe cea mai înaltă treaptă, după 48 de ani de absenţă. O realizare cu atât mai specială cu cât în prezent
nu există la Reşiţa sau în judeţ un club de schi de performanţă activ.

Vineri/16 Martie

Timişoara

Timişoara

+10ºC
+1ºC

Caransebeş

+10ºC
-1ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
0 ºC

20 Martie 2012 - Echinox

+6ºC
0 ºC

Soarele - răsare la ora 6.28
- apune la ora 18.39
Luni, 19 Martie
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Re}i]a are din nou un campion na]ional la schi

Joi/15 Martie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+15ºC
+2ºC

Sâmb@t@/17 Martie

Caransebeş

+14ºC
+2ºC

Reşiţa

+19ºC
+6ºC

Oraviţa +10ºC
+2ºC

Miercuri, 21 Martie

Marti si miercuri s-au desfasurat
meciurile retur din cadrul optimilor
Ligii Campionilor:
Marti 13 martie:
7-0
B. Munchen -FC Basel
2-1
Inter M. - O. Marseille
Miercuri 14 martie:
4-1
Chelsea - Napoli
Real Madrid - TSKA Mosc 4-1
Joi se vor desfasura meciurile
retur din cadrul optimilor de finala
ale Uefa Europa League:
Olympiacos - Metalist
(1-0)
M. City - Sporting L
(0-1)
Schalke 04 - FC Twente (0-1)
Besiktas - Atlético Madrid (1-3)
Hannover 96 - Standard L. (2-2)
PSV - Valencia CF
(2-4)
Udinese - AZ Alkmaar
(0-2)
Athletic Bilbao - M. United (3-2)
Rezultatele din paranteza sunt
cele din tur.
Vineri va avea loc tragerea la
sorti pentru sferturile de finala din
Liga Campionilor si tot atunci se
vor alege meciurile din sferturi in
Liga Europa.

Duminic@/18 Martie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+19ºC
+6ºC

Oraviţa +15ºC
+6ºC

+13ºC
+3ºC

Marţi, 20 Martie

Echipa feminină de spadă a
României a câştigat duminică
medaliile de aur la Campionatele
Mondiale de scrimă de la Catania
(Italia), după ce a învins China în
finală, cu scorul de 27-26.
România şi-a apărat astfel titlul
cucerit anul trecut la Paris.
În finală, echipa noastră a fost
privată de aportul vicecampioanei
olimpice Ana Maria Brânză, evoluând doar Anca Măroiu, Simona
Alexandru şi Loredana Dinu.
Simona Alexandru a dispus cu 5-4
de vicecampioana mondială Sun
Yujie, cu 4-0 de Luo Xiaojuan, fiind
învinsă de Li Na, campioana
mondială, cu 9-7, în ultimul meci.
Anca Măroiu a fost învinsă cu 2-0
de Li Na, a cedat cu 1-4 la Sun
Yujie, dar s-a impus cu 4-1 la Xu
Anqi. Loredana Dinu a cedat cu 23 la Luo Xiaojuan şi a dispus cu 43 de Li Na, terminând la egalitate,
0-0, cu Sun Yujie.
România învinsese în semifinale Germania cu scorul de 24-23,
după ce câştigase în sferturi cu
37-33 în faţa Poloniei, iar în optimi
depăşise Marea Britanie cu 45-23.
În finala, Italia a dispus de
Germania cu 45-33.
La Mondialele de la Catania,
România mai cucerise două medalii de bronz, ambele la spadă,
câştigate de Măroiu şi Brânză.

FOTBAL

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
05 - 18 martie:
14 - 18 martie:
16 - 18 martie:
17 - 18 martie:
19 - 25 martie:

SCRIMA

Caransebeş

+20ºC
+7ºC

Oraviţa +16ºC
+6ºC

+18ºC
+7ºC

Joi, 22 Martie

Vineri, 23 Martie

+20ºC
+7ºC

Reşiţa

+19ºC
+7ºC

Sâmbătă, 24 Martie

Duminică, 25 Martie

Reşiţa

+16ºC/+5ºC

+14ºC/+3ºC

+11ºC/+3ºC

+10ºC/-1ºC

+9ºC/+7ºC

+16ºC/+7ºC

+14ºC/+4ºC

Timişoara

+20ºC/+7ºC

+16ºC/+1ºC

+13ºC/+1ºC

+9ºC/-3ºC

+9ºC/+2ºC

+17ºC/+3ºC

+14ºC/+1ºC
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