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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anunţuri

Editorial Dan Popoviciu

Decizia eliberări fostului premier Adrian Năstase, mă
duce cu gândul la un text ce l-am publicat cu doi, trei ani în
urmă. Nu mă a ă ă dispară
peste noapte, la fel cum nu mă pot a ă să
fie dreptate în lumea asta. Dar... vă propun o rememorare:

ştept ca metehnele societ
ştepta ca vreodat

ţii s

Că politica e mai aproape de curvăsăreală decât de
frecventarea vreunei academii de dans

ă lumea. A ă nu prea în
ă fră ă din jurul membrilor

de partid ridica
ă legea e doar pentru plebe? Că aplicarea ei în cazurile ce

frizau mai mult sau mai pu
ă în România? N-o spun doar eu sau un cor întreg

de frustra ă se pricopsească subtilizând

banul public. O spun rapoarte ale speciali
ă. Vezi aici ării

României la Schenghen. Iată în continuare, un scenariu pe
care îl vedem pus în scenă permanent după 1989.

Cetă ă de a parveni,
dar ă se ocupe
cineva ă de
treabă. N-are nevoie de un dezvoltat sim

ă. Dă din coate, cumpără

ă ajunge unde
ă. De-acum are deja o ga ă. Dacă n-are,

musai ă, deoarece fără electorat nu mai pupă
un mandat. Începe perioada de acumulare. Trafic de
influen ă, numiri ale membrilor gă ăldu

ănoase, îmbogă
ă soarta lui Făt Frumos:

cre ă. Devine
obligatoriu, stâlp al partidului din care face parte. De-acum
poate avea probleme „politice”. Adversarii, afla

ă-i ia la scărmănat pe
corup ă pe cei din partidul oponent. Popescu
este săltat de procurori. Partidul e cu el. Stâlpul partidului
este declarat „victimă politică”. Scenariul continuă dar,
deja mi-e scârbă. Tare mi-e teamă că vom defila ani buni
de-acum încolo cu to
ălta

ărul, există
ăcate, ele nu fac decât

ceea ce face o excep ă pe Popescu.

şi bune maniere o
ştie mai toat şa c

şit s

ştilor din Uniunea
European şi motivarea pe amânarea ader

şi un perfid sim
şi cu politica în

şi vinde conştiin
şi pierde total sim şi în cele din

urm şi-a propus. Are o func
şc

şi-o formeaz

ştii în func şi

b

şte într-un an cât a prostimii într-o via

ştii şi popeştii, constitu
şi apoi, fireşte, elibera

şi excep

ţeleg ce nu înţeleg
indignaţii ce comenteaz ţia politic

ţi de procurori. Nu a fost evident în ultimii ani
c

ţin înalţi demnitari este aproape
imposibil

ţi ce n-au reu

ţeanul Popescu are o mare dorinţ
ţ civic. Trebuie domnule, s

ţara asta! Popescu se apuc
ţ oratoric, dar nu

stric ţe, promite
marea cu sarea, î ţul onoarei

ţie politic-
administrativ

ţ ţii c ţe

ţire prin orice mijloace, mai ales
neortodoxe. Averii sale i se aplic

ţ

ţi ei la
putere acum, fac presiune ca justiţia s

ţi. Evident c

ţi ione ţional
s ţi, cercetaţi, eventual judecaţi ţi.
Pentru a respecta în totalitate adev ţii în
peisajul politic românesc. Din p

ţie: îl confirm

(In) Justi ăţiara politic
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând cas ţa, zona
Muncitoresc, 4 camere, buc

ţ

ţa, zona Mun-
citoresc, vizavi de cinema Muncito-
resc, compus

ţ 21500 € neg.Tel. 0255-232833,
0355-410069, 0760-837732. (RR)

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, et.1, dotat cu tot ce trebuie.
Preţ 30.000 €. Tel. 0355-412016.

Vând apartament în Boc
.,

ţiri multiple,
central

ţie, cu central
ţ ţ 22.000 € neg.

Tel. 0722-440654, 0355-405138 (rr)
Vând cas

ţ 25.000 €
negociabil. Tel. 0754-265686. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
situat în Micro 2, pe C. Caransebe-

ţiri. Preţ
22.000 €. Tel. 0770-472995. (RR)

Vând apartament, în zona
Govândari, 2 camere, et. 2/4,
renovat, mobilat, utilat, central

ţa, Micro 4, 40.000 €
negociabil. Tel. 0770-774826. (RR)

Vând cas
ţ

ţe, 13.000 €
neg. Sau schimb cu garsonier

rr

ţei, pretabile pentru cabane, 4
€/mp. Tel. 0727-245233. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
Govândari, et. 2/4, central

ţie termic
ţ -

-

-
ţ 30.000

€. Tel. 0355-401982. (RR)

ă în Re
ătărie,

baie, cămară, gresie, faian ă, gaz,
canalizare, curte cu bucătărie de
vară plus o cameră, terasă

ădină. Tel. 0730-535848. (RR)
Vând casă în Re

ă din 2 camere,
bucătărie, posibilitate pentru baie.
Pre

ătă
ă termică, stare impecabilă.

Tel. 0742-628903. (RR)
Vând apartament, 2 camere, în

Luncă, lângă Poli ă,
gresie, faian ă. Pre

ă în Gătaia, 4 camere,
grădină, pomi, garaj. Pre

ă în zona
Moroasa, Lunca Pomostului sau pe
Valea Domanului, 51 mp, renovat
complet, cu îmbunătă

ă
termică, izolat, 24.000 € negociabil
sau schimb cu apartament de 3
camere. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând apartament, la parter, cu
garaj, în Re

ă în comuna Târnova,
3 camere, coridor, pivni ă,

ădină mare cu pomi
fructiferi + alte dependin

ă ori
apartament, 2 camere, confort 2.
Tel. 0766-411829, 0355-883833 ( )

Vând 3 parcele de teren, în jurul
Re

ă termică,
termopane, izola ă, u ă
metalică, faian ă, gresie, podele la
minate, sau schimb cu apartament,
3 camere, amenajat sau neamena
jat. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând casă în Borlova, chiar în
centru, cu 3 camere, baie, bucă
tărie, coridor, grădină. Pre

şi

şi
gr

şi

şa, 3
camere, mobilat, 22.000 € neg
mobilat, 20.000 € negociabil,
nemobilat, cu îmbun

şului sau schimb cu cas

şi

şopru de
lemne, gr

şi

ş

Vând casă recent renovată, în
Re ălniceanu, com
pusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.

mail: H.johann@ onlinehome.de
sau tel. 0049 69 38 013439.

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

şiţa. Str. M. Kog -

E

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

V nd cas

Vând apartament cu 2 camere,
str. Dalilor, bl. 4. Tel. 0762-660016

Vând garsonier

ţile, mobilat sau nemobilat.
Tel. 0747-029212

Vând urgent teren, satul Putna
(Valea Alm

ţ ţ 2.000
€ negociabil. Tel. 0762-378703

Vând urgent cas
ţ

ţiri interioare, în Govân-
dari, Al. Narcisei, bl.5, sc.4, et.4, ap.
18. Preţ 21.000 € neg. Tel. 0355-803
294, 0740-937835, 0728-169912

Închiriez spaţiu, 40 mp, nou
renovat, central

ţiri. Preţ 19.000 € negociabil. Tel.
0355-804733

Vând cas

ţiri, termopane,
înc ţii noi, liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017

Vând garsonier ţa, str.
Pop Telecan, bl. 6, ap.14, complet
mobilat ţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0729-676545

ă, str. A.I. Cuza,
Bl.30, ap.46. Tel. 0040-766255692

Vând apartament în Boc
ă, zona Trandafirul, renovat

recent, exterior
ă

ăjului), 4.000 mp, pentru
casă de vacan ă, paji

ă mare, 3
camere, baie, bucătărie, suprafa ă
totală 2.100 mp, sat Serendia. Tel.
0754-454819, 0763-376667

Vând apartament, 2 camere. Tel.
0762-666016

Vând apartament, 3 camere, cu
îmbunătă

ă, alarmă, str. Făgă-
ra ă bazinul de înot, 800
lei. Tel. 0741-112846, 0355-804690

Vând apartament, 2 camere,
parter, zona Moroasa, cu îmbună-
tă

ă în Moroasa, necesită
renovare. Tel. 0355-804733

Vând 2 camere cămin, zona
Intim, îmbunătă

ălzire, gresie, instala

ă, în Re

ă ă. Pre

şa
Român

şi interior, cu toate
facilit

şte. Pre

şului, lâng

şi

şi utilat

Vând cas
ţile, 1.000 mp de teren aferent.

Tel. 0745-571052
Vând cas

ţ. Coteţ de p -

ţie în zona
Triaj, 5 €/mp, suprafaţa între 1.000-
5.500 mp. Tel. 0745-571052

Vând cas
ţa, 4 camere, curte,

gr ţile. Preţ 22.000
€ negociabil. Tel. 0735-656734

Vând cas
ţ 22.000 € negociabil.

Tel. 0731-191130
Proprietar, vând apartament, în

zona P-ţa de Sud, 3 camere, vedere
superb

ţiri. Tel. 0722-665522
Vând apartament, str. Eftimie

Murgu, nr. 7, 2 camere, confort 1.
Tel. 0767-774410

Vând apartament 2 camere,
îmbun ţit, et.4, în zona facult ţii.
Preţ 27.000 € negociabil. Tel. 0722-
936040, 0770-694366

Vând apartament, 2 camere,
îmbun ţ i t . Preţ 17.000 €
negociabil. Tel. 0723-299767

Vând un hectar de p
ţie cas

ţ 3.000 €,
ambele. Tel. 0743-992233

Vând cas
ţ 35000

€ u

ţa, compus

ţ 12.000 € negociabil.
Tel. 0741-528025, 0727-413281

Vând sau schimb cas ţar
ţ ţa. Tel. 0743-

231762

ă în zona Triaj, toate
utilită

ă sau schimb cu
apartament, casa are 81 mp locuibil,
3 camere, bucătărie, baie, hol,
terasă mare, acoperită, gaze
naturale, apă, curentă, canalizare
proprie + anexe, magazie de lemne,

ăsări+ garaj, gră
dină 230 mp, încălzire cu centrală
termică proprie. Tel. 0752-951705

Vând teren construc

ă în Secă

ădină, toate utilită

ă la Secă

ă, decomandat, 90 mp utili,
et.8/10, centrală, termopan, multiple
îmbunătă

ătă ă

ătă

ădure
ă, în Doman,

lângă izvor

ă în Doman, 2 clădiri în
curte + grădină, 300 mp. Pre

ă cu curte comună, în
Re ă din cameră,
bucătărie, baie ă

ă la ă, la
25 km distan ă de Re

şpai

şeni, la 30 de
km de Reşi

şeni, 4
camere. Pre

şi loc
pentru construc

Şopot. Pre

şor negociabil. Tel. 0729-763181
Vând cas
şi

şi hol, cu gaz, ap şi
curent. Pre

şi

Vând cas ţ
12.000 €. Tel. 0733-594473

Vând apartament, 3 camere,
confort 1, în Re ţa, zona central

ţit, în Micro 1, et.3. Preţ
18.000 € neg. Tel. 0355-805986

Vând urgent

ţie neterminat

ţ 19.000 € negociabil.
Tel. 0720-468986

Vând apartament 4 camere, et.
2/4, confort 1, decomandat, ferestre
termopan, u

ţa,
Micro 4. Preţ negociabil. Tel. 0721-
906062, 0770-454966

Vând apartament cu 3 camere,
situat în Boc ţit, cen-
tral ţ
22.000 € mobilat sau 20.000 €
nemobilat. Tel 0742-628903. (RR)

Vând apartament cu 2 camere în
Govândari. Renovat, mobilat, utilat,
izolat termic, central ţ
23.900 € neg. mobi lat sau
nemobilat, 22.000 €, sau schimb cu
apartament cu 3 camere. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând apartament cu 2 camere,
complet mobilat, situat în Re ţa,
zona Lunca, lâng ţie. Central

ţiri. Preţ 25.000 €
neg. sau nemobilat 21.500 € neg.
Tel 0722-440654, 0355-405138,
0770- 546568. (RR)

Vând apartament în Oţelu Ro
ţiri, plus

garaj. Preţ 26.000 €. Tel. 0733-
524679. (RR)

Vând garsonier
ţa, pe calea Caransebe

ţ
ţ

15.000 € negociabil. Tel.0355-
426704 sau 0752-030888. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, situat în Re ţa, str.
Libert ţii, lâng ţ
35.000 € neg. Tel. 0727-771907. (rr)

Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, etaj 4 în bloc cu 4 etaje. Cu
îmbun ţiri. Preţ 21.000 € neg. Tel.
0761-606403, 0355-801117. (RR)

Vând teren pentru cas
ţ 2.500 € negociabil. Tel

0740-008782. (RR)

ă în Dognecea. Pre

ă.
Tel. 0723-173763

Vând apartament, confort 2,
îmbunătă

ă,
fântână 23 m adâncime, curent
trifazic, acces foarte bun pentru
ma ă. Pre

ă metalică, izolat
termic ă termică, Re

ătă
ă proprie, stare impecabilă. Pre

ă termică. Pre

ă poli ă
termică, îmbunătă

ă centrală, cu îmbunătă

ă situată în
Re

ări: termopane,
gresie, faian ă, centrală proprie,
mobilată sau nemobilată. Pre

ă ă fosta po ă. Pre

ătă

ă, 1.400
mp. Pre

şi

şi ieftin, în zona km
8, la 300 m de şosea, cca. 6.000 mp
teren, cu o construc

şin

ş
şi central şi

şa, îmbun

şi

şu,
zon

şi şului,
zona Intim, dot

şi
şt

Vând apartament, 2 camere,
confort 2, cu îmbun ţiri multiple,
21.000 € negociabil. Tel. 0761-
606403, 0355-801117. (RR)

ătă

(continuare )în pagina 3



Asociaţia Judeţeană de Fotbal Caraş-Severin
Luni, 18 februarie 2013 a avut loc şedin

şedin

şi un nou reprezentant al echipelor de liga a IV-a în Comitetul Executiv, în
persoana domnuluiAlexandru Florei, preşedintele echipei CS Metalul O şu.

În alt şdia de a-şi disputa din retur, partidele considera-
te acas şdia, în condi

şdia, dup şedin

ţa tehnic ţii echipelor de liga a IV-a.
În plenul ţei, reprezentanţii echipelor de liga a IV-a, care au fost prezenţi în num

ţii ca startul returului de campionat ediţia 2012-2013 s

ţelu Ro

ţa din R ţiile în care stadionul local este cuprins în plan de mo-
dernizare al Consiliului Local R ţii Mirko Lechici în plenul ţei.

ă de lucru cu reprezentan
ăr mare, au validat

propunerea Comisiei de Competi ă aibă loc pe data de 2
martie 2013. De asemenea, a fost ales

ă ordine de idei a fost aprobată cererea echipei din Răcă
ă, pe terenul propriu, Voin ăcă

ăcă ă cum a prezentat primarul localită

2
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Motto: "Partidul e-n toate, e-n cele ce sunt/ si-n cele ce
mâine vor rade la soare /

E-n holda întreaga si bobul mărunt/ E-n pruncul din
leagăn si-n omul cărunt/ Si-n via

Re

ţa ce ve

ţa, 27.02.2013 Vlada Vi

şnic nu moare".
Dan Deşliu

şi şatovici

Se mai schimb

şi esen

şi de fa

şesc s
şesc s şnice,

dar nu sunt. Vine vremea când vrea pe altul.
Cineva de la , îşi preg şte postul înc

ştri, pe ei cu noi! Doar nu v
şa viitoare

posturi! La partid mergi dac

şte inşi, care aduc la rândul lor al şi,
ca s

şi de cei cu care te aliezi, po

şa se ob şca la partid.
Partidul nu este nicidecum acel organism din care
izvor şte democra şti cu
interese transpartinice(unii sunt membri la mai multe
partide) şi de cele mai multe ori mafiote. De aici rezult

şi lipsa
de principii. Nu po

ştii partidului" n-are nici un sens. Întâi politicienii
au insistat c

şi cu salarii
de invidiat. Aşa s-au îngroşat rândurile acestor foşti, pân

ştri". Personal, n-am nimic împotriv
şti? Este mai

corect şi mai simplu s ştem c

şi c

ştirea întregii

şa c şi
ilegal, când se poate "simplu" şi legal? Pentru c şa e
firea noastr

ştem
"func ştie public care sunt acestea, s

şi s

şa ar fi şi onest şi corect. Dar, în acelaşi
timp, a sosit momentul ca

şte vreodat şte
într-un stat normal, într-un stat de drept, unde competi

şi corect. În mentalitatea acestor
tineri, . Deja a intrat în
convingerea lor c şi contractele de la stat pot fi
ob şor, şi de
simplu, s

ă puterea. Din când în când. Uneori
după alegeri, alteori după negocieri secrete la vedere. Cei
mai mul ăm că se mai schimbă. Unii din naivitate,
al ă, al

este cel mai important. Altfel
cum s-ar mai justifica schimbarea? Este totu

ă nu-i adevărat.
Acest joc este mai mult unul cosmetic, de fa ă. Dar
tocmai acesta-i fondul (falsei) schimbării puterii: "un joc
cosmetic ă"! Doar personajele se mai schimbă,
unele dintre ele, regulile rămân pe loc. Alte persoane sunt
transpartinice, de ării. Dar tot în cadrul
jocului. Poate reu ă reziste unei schimbări, poate
reu ă ducă chiar două-trei schimbări. Par ve

ăte ă din
perioada de opozi

ă cu pilele celui pe care-l vrea
schimbat. Acum suntem noi la putere, să-i schimbăm pe ai
lor cu ai no ă imagina ă în
partidele noastre se face ceva în afară de a tran

ă vrei să ajungi ceva, să parvii,
altfel n-ai ce căuta acolo. Partidele nu sunt decât rampe de

interese, se adună ni
ă voteze pentru pozi

ă la partid, nu interesează pe
nimeni. Cei care sunt anima

ă ă

ă
comportamentul total ilogic al politicienilor, migra

ă aduc în aten ă minciuna asta cu
"speciali

ă doresc prefec
ă nu i-au men

ă respecte această regulă, nici cei
care au introdus-o. După schimbarea guvernării i-au trecut
pe prefec ă, cu atribu

ă
or să fie cheltuielile greu suportabile, sau până ne vor lua
de urechi europenii. Apoi urmează fenomenul directorilor.
Directorii de deconcentrate, descentralizate, directori ai
institu ă cu schimbarea
trebuie să vină "ai no ă,
sunt chiar bucuros. Dar de ce-i facem speciali

ă recunoa ă sunt "directorii de

partid pentru stat", că sunt numi ă politic vor
pleca, decât să facem o seamă de ilegalită ă-i numim
pe post. Examene trucate cu ări. Nu este
nimeni dispus să creadă în corectitudinea acestor
examene de directori. Nici cei mai naivi cetă

ă nu pot în
ă a

ă? La examenul de director nu po
ără "avizul" prefectului.

Eu cred că a sosit momentul în care să recunoa
ă se ă fie

rezervate pentru cei care sunt dispu ă ac
ă fie ale lor prin lege, nu

pe alte căi! La schimbarea guvernării posturile ar rămâne
automat libere - a

pentru
ocuparea unor locuri de muncă, posturile de execu

ăra genera ă că trăie

ă principial

ă posturile
ăi subversive. Este atât de u

ă schimbăm această stare de lucruri. Dar de ce
simplu, când se poate complicat!?

ţi ne bucur
ţii din oportunism, unii din credinţ ţii din interes etc.

ţa
jocului. Nu spun esenţa democraţiei, c

ţad

ţad

ţin secretul perpetu

ţie. Apoi, când partidul ajunge la putere,
acest membru activ al lui, lupt

ţi c

ţi in
ţii în partid. În funcţie de câţi

oameni poţi aduce ţi accede la
un post sau la o funcţie. De principii, de interesele
electoratului, nu se discut

ţi ideologic de un partid, n-au
loc acolo. A ţine . Cu ga

ţia. Partidele sunt compuse din g

ţia
ţi culege altceva decât ce semeni.

Mai vreau s ţie faptul c

ţi independenţi. Înalţi funcţio-
nari, demnitari de rang înalt etc. Sigur c ţinut
pe post, nimeni nu vrea s

ţi pe linie moart ţii simbolice

ţiilor cu putere de la stat. Odat

ţi politic
ţi ca s

ţ

ţeni ai
României. A ţelege de ce "complicat"

ţi participa
f

ţiile politice", s
ţioneze în

acest sens.Aceste posturi trebuie s

ţie.
Aceste posturi au nevoie de protecţie, altfel nimeni din
tân ţie nu va recunoa

ţia
este organizat

ţinute doar pe c

S

"puterea"

ă
plece ei ca să venim noi,

ă se retragă
definitiv din trucarea celorlalte concursuri

ă să trăie

"Partidul"
"Partid"

factorul politic s

aici nu merit şti

Directorii de partid şi de stat

Primarul Mihai Stepanescu a primit miercuri,
27.02.2013, vizita guvernatorului 2012-2013 Rotary
International District 2241, România

La ini -

şi Republica
Moldova, Radu Popescu. Au fost aduse în discu

şi
şi

şi planul social. Rotary este cea mai mare
organiza

şi

şi

şi o
alt şi

şteapt

şte reamenajarea zonei
prin construirea unei pie

şi
şase luni din 2012, s-au aflat

miercuri, 20.02.2013, la sediul Prim
şi

şampanie. În total, în eviden

ţie
proiectele derulate de Prim ţa, în
parteneriat cu Clubul Rotary Re ţa. De asemenea, au
fost puse bazele unor viitoare proiecte comune în
domeniile care vizeaz

ţie neguvernamental
ţei, Mihai Stepanescu, este unul dintre

fondatorii clubului din municipiu.

ţiativa primarului Re ţei, Mihai Stepanes cu,
terenul fostei gr

ţa
a ţa definitiv

ţi, pentru a intra în posesia terenului în cauz
ţia local

ţe mobile, a unei parc
ţia terenului va fi stabilit

ţene, care au
împlinit 18 ani în ultimele

ţa. Edilul Mihai Stepanescu le-a înmânat diplome
de cet ţeni majori, dup ţi s

ţele
administraţiei publice locale, sunt înregistraţi 313
liceeni care au împlinit vârsta majoratului în a doua
jum

ăria Municipiului Re

ă sănătatea, cultura, turismul,
mediul

ă la nivel mondial, iar
primarul Re

ădini de vară de pe Strada Castanilor va
fi preluat de la S.C. ELANO INVEST S.R.L., prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 305/2011. Până în
prezent, Hotărârea nu a putut fi pusă în aplicare din

cauza unui litigiu între S.C. ELANO INVEST S.R.L.
ă societate. Prin urmare, Primăria Municipiului Re

ă sentin ă în procesul celor două
societă ă.

Administra ă dore
ări sau a

unui loc de joacă. Destina ă în
urma dezbaterii în plenul Consiliului Local.

Peste 200 de tineri din liceele re

ăriei Municipiului
Re

ă ă care au fost invita ă
ciocnească o cupă de

ătate a anului trecut.

In perioada 11 februarie- 3 martie 2013, elevii
Liceului Banatean Otelu Rosu, participa in cadrul
unui proiect Leonardo da Vinci, la un stagiu de
pregatire practica in Portugalia. "Practical Work
Experience in cooking International Dishes for a
better transition from school to work place" se
adreseaza unui grup de 16 elevi de clasa a- XI-
a,calificarea Tehnician in gastronomie, nivel 3 de
calificare. "Scopul proiectului este de a pregati la
standarde europene viitorii specialisti în domeniul
gastronomiei si de a le spori astfel sansele de
angajare si eventual de viitoare experiente de lucru
in spatiul european" mentioneaza prof.ing. Daniela
Chelbea, directoare adjuncta a Liceului Banatean
din Otelu Rosu. Pentru atingerea acestui scop,
participantii la proiect, efectueaza stagiul de
pregatire practică prevazut în curriculum national, in
cadrul a doua restaurante din Lisabona. In urma
parcurgerii acestuia, elevii isi vor dezvolta
competente tehnice specializate ce vizeaza
realizarea si promovarea preparatelor specifice
bucatariei internationale. Rezultatele proiectului
includ pe langa competentele tehnice specializate

ce urmeaza a fi dobandite si achizitionarea de
competente lingvistice si culturale prin intermediul
programului cultural pe care participantii il vor
parcurge in aceasta perioada si care vizeaza multe
obiective turistice si istorice din aceasta tara.

Practici pentru un turism na]ional la standarde europene

Se împlinesc 10 ani de când, prin HG
230/2003, au fost înfiinţate administraţiile ariilor
naturale protejate în cadrul Regiei Naţionale a
P

ţare extern

ţa legii
în ce prive ţiune pentru a lupta
împotriva braconierilor ţilor de lemn.

Este de înţeles atitudinea ROMSILVA, în calitate de agent econo-
mic, în ceea ce prive ţinerea la un nivel primitiv al logisticii de
intervenţie destinat

ţiilor parcurilor (a se vedea defris
ţele de îmbog ţire a „generalilor” de la

ROMSILVA prin cump
ţeles strategia Ministerului Mediului -

ţine ariile naturale protejate în interiorul ROMSILVA.
Probabil c ţii protecţia patrimoniului natural
este abordat ţinem parcurile naturale de decor ca s

ădurilor. În această perioadă RNP ROMSILVA
nu a făcut mai nimic pentru aprobarea planurilor
de management, pentru delimitarea în teren

ă
pentru aceste structuri motiv pentru care ariile
naturale protejate sunt vulnerabile în fa

ăile de ac

ă protejării ării patrimoniul natural
deoarece interesele ROMSILVA sunt de cele multe ori contradictorii cu
cele ale administra ările ilegale făcute
în ultimii 10 ani ă

ărarea de tancuri supraevaluate din Ucraina) dar
nu este de în

ă
ă în contextul „ ă nu

spună Comisia Europeană că nu facem nimic”.

şi
pentru atragerea de surse de finan

şte c
şi ho

şte men
şi conserv

şi tendin

şi a Guvernului Ro
mâniei de a men

şi la nivelul acestor institu

Se împlinesc 10 ani de când Regia Naţională a
Pădurilor ROMSILVA subfinanţează ariile

naturale protejate din sudul Banatului şi le
vrea doar de decor!

Dup regă o perioadă încărcată cu p ătirea lingvistică, pedagogică
ă, participan

ă prin mobilitate educa ă- Viitorul meu
începe azi!”, derulat de Colegiul Tehnic Cără

ă.
Călătoria cu avionul de la Bucure

ă plăcută a tuturor participan ă absolută.
Emo ăsură, dar, am sim

ăvoin

ă via ă decât cel pe care-l simte orbul
în Granada” spune inscrip ă pe meterezele Alhambrei. Aceste
cuvinte ilustrează frumuse ă a Granadei. Acest ora

ă verdea ă, soare
ă de aproximativ 250 de ani ăsat amprenta asupra

ora ărora locuitorii le datorează recuno
ăzi.

Primul tur prin centrul istoric al ora
ănăstirea San

Jeronim, Biserica San Juan de Dios, Capilla Real, Pia

ă priveli
ătoare prin

programul cultural pregătit de partenerii de la M.E.P.
EUROPROJECTS GRANADA. Prima zi de mobilitate s-a derulat prin
vizitarea celor trei parteneri de primire : CAMISSMODA S.L.,
CONFECCIONES MONTILLAS.L., CONFECCIONES JOSE PICHEL,
unde echipele de elevi î ă ă conform
Acordului de formare întocmit ătre toate organiza

şi
cultural

şan Reşi
şul în care are loc mobilitatea propriu-zis

şti la Malaga, a fost prima
experien

şi în Granada prin bun

ş, aşezat la
poalele mun

şi mai ales cu obiective culturale şi turistice.
Domina şi-a l

şului, maurii sunt cei c ştin
şi interna

şului ne-a purtat paşii la
Universitatea din Granada, la Catedrala oraşului, M

şte asupra Alhambrei. Toate aceste
obiective şi multe altele, vor fi explorate in perioada urm

şi vor desf şura activitatea practic
şi semnat de c

şi aprobat deANPCDEFP.

ţii la proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci „
Eurointegrare profesional ţional

ţa, au ajuns în
Granada, ora

ţ ţilor, o premier
ţiile au fost pe m ţit cu toţii ocrotirea Celui de Sus,

am simţit Cerul mai aproape de noi.
Ajun ţa partenerilor de la M.E.P.

EUROPROJECTS GRANADA, am fost cazaţi imediat în apartamente
luxoase, cu tot confortul necesar.

„Nu este chin mai mare in ast ţ
ţia aflat
ţea unic

ţilor Sierra Nevada, a fost binecuvântat de Dumnezeu cu
mult ţ

ţia maur
ţa

pentru statutul naţional ţional de ast

ţa del Carmen,
etc. Cartierul Albaicin, cel mai vechi din Granada, situat pe o colina,
ofera cea mai minunat

ţiile
implicate în proiect

Prof. Leontina La şan Reşi
şan Reşi

ţcu, Colegiul Tehnic C ţa
Prof. Dalina Rancu, Colegiul Tehnic C ţa

ără
ără

Descoperind GRANADA prin
proiecte Leonardo da Vinci
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Imobiliare
Ofer gratuit spa

ă, agen
ărănesc, contra colaborări; 40 mp,
zona institu

ă
termică, u ă metalică, geamuri
termopan, izolat pe interior. Tel.
0744-894604.

Vând urgent apartament 2
camere în localitatea Re

ă”, etajul 1,
cu vedere pe două păr ă la
subsol. Apartamentul se vinde
mobilat, este dotat cu geamuri
termopan, u ă
metalică, centrală termică, gresie,
faian ă în baie, bucătărie

ă văzut. Tel. 0751-
132460, 0752-123434.

ă (150 mp), zona Triaj, toate
utilită

ă, pre

ă metalică, geamuri
termopane, podele faian ă gresie,
pre

ă fizică, cumpăr garso
nieră sau apartament cu 1 cameră,
în Re

ă. Tel.
0740-901345.

Închiriez apartament, gratuit 3
luni, 40 mp, acces direct, totul
gresie, gol, ultracentral Timi

ă

ţiu comercial
ultracentral Timi

ţie turism, bufet-aprozar
ţ

ţii, gresie, termopane,
sau închiriez 155 €. Tel. 0742-
773016, 0770-495824, contact@
dekaraso.ro

Vând ap. 2 camere semi
decomandat conf. 1 cu central

ţa, zona
Intim în „blocul potcoav

ţi, pivniţ

ţ

ţ 29.990 €
negociabil, merit

Vând teren (700 mp) + proiect
cas

ţile, preţ 11.000 € neg. Tel.
0740-512979.

Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunca, scara cu Protecţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

Vând 2 camere pe Al. Construc-
torilor et. 2, cu central ţ 9500 €
neg. Tel. 0770-454332.

Vând 2 camere conf. 1 deco-
mandat cu u

ţ
ţ 22.000 €. Tel. 0744-894604.
Persoan -

ţa. Tel. 0767-232551.
Vând apartament cu 3 camere

semidecomandat, situat în Re ţa
(zona Intim), etaj 1/4, geamuri
termopan, izolaţie exterioar

ţi colaborare contra chirie
150 €. Tel. 0742-773016, 0770-
495824.

şoara pt. atelier
art

ş

şi

şi interior noi, uş

şi pe
holuri, parchet în camere, aerisire
cu geam la baie. Pre

ş

şi

şi

şoara,
posibilit

Închiriez 2 camere cămin, toate
utilităţile, mobilat+electrocasnice,
et. 4, zona Calea Caransebe

ţ 120 € neg. Tel. 0740-512979.
şului,

pre

Vând garsonieră zona Mociur în
Re ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

şiţa, et. 1, balcon, central

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 b i, parter,
F ţ 37.000 €
negociabil. Tel. 0741-192486.

ă
ăgăraşului 35, pre

Urgent vând apartament 2
camete conf. 1 decomandat,
central ţ 19.700 €
neg. Tel. 0770-455783.

Închiriez apartament 1 camer
ţ 100 €,

central -
-

ţa, zona Lunca
Pomostului, confort 1, etaj 3, la bloc
cu 4 etaje, anvelopat (exterior

ţ

ţa podele
laminate centrala termica termo-
pane curte gradina anexe acces
auto renovata. Tel. 0749-319691.

Vând sau schimb ap. 2 camere,
Govândari, etaj 2/4, centrala,
termopane, podele, faianţa, gresie,
podele laminate, u

ţa bani sau Vw din 2005.
Tel. 0728-813340.

Vând apartament cu o camer
ţa, toate utilit ţile la parter, neg.

Tel. 0734-719616, 0768-041698.
Vând garsonier

ţ

ţiu 38 mp, toate
utilit ţile, renovat, str. F

ţit,
etaj 3, central

ţean. Tel. 0728-270555
Închiriez spaţiu comercial

modern, 100 mp, bd. Republicii nr.
20. Tel. 0744-103661.

ă, termopane, pre

ă,
bloc 4 etaje, micro 1, pre

ă termică, termopane, com
plet mobilată, aragaz, frigider, ma

ă de spălat. Tel. 0770-455783.
Vând apartament cu 2 camere în

municipiul Re

ă,
stare foarte buna, ocupabil imediat.
Tel. 0771-290801.

Vând casă Boc ă 3
camere bucătărie baie coridor
debara terasa gresie faian

ă metalică,
complet mobilat, utilat, renovat
24.000 € sau schimb cu 3 camere +
ofer diferen

ă în
Re ă

ă renovată,
centrală pe cupru, gresie, faian ă,
u

ă ăgăra
ă. Tel.

0355-804690, 0741-112846.
Vând apartament 2 camere

conf. 1 decomandat, îmbunătă
ă termică, boxă

subsol, bloc acoperit, foarte îngrijit.
Str. Făgăra

şin

şi

şi
interior), cu centrala termica,
termopane, cu gresie şi faian

şa Montan

ş

şi

şi schimbate, termopane, etaj 2.
Tel. 0770-457512.

şului
bl. 20, sc. B ap. 1. 850 lei/lun

şului, zona Spitalului
Jude

Închiriez spa

În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ

ţie public
ţ

ţia public
ţ ţii,

relaţii suplimentare ţine de la sediul
lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş
şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or
şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C. TRAMIR TOUR S.R.L. Berzasca

rezultate din ma ini de cusut, diverse modele.
Licita ă va avea loc în data de 05.03.2013 orele 14:00

ă la sediul societă

:
� De euri fier vechiş

În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ

ţie public
ţ . . .

ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

şi
se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C. EURO STEIER S R L ,Anina

aparat măsură - pre de
evaluare 400 euro;

Licita ă va avea loc în data de 05.03.2013 orele 15:00
ă la sediul societă

:
� TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K -

SCP MAGISTER SPRL, cu sediul în Re ţa, str. Horea A7 Parter,
jud. Cara

ţa, anunţ ţie
public ţinând debitoarei

constând în mobilier: canapele, dormitoare, dula
puri, paturi, mese, scaune, usi, covoare, perne, fete perne, lenjerii etc.

ţia public
ţ

ţii suplimentare la telefon 0255-213468.

şi
ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC GERASIS

TRADING SRL Reşi

şi or

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă a următoarelor bunuri apar

Licita ă va avea loc în data de 05.03.2013 la ora 15.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar i
la aceea ă la sediul lichidatorului judiciar.

Rela

:
�

�

�

Stoc de marf

1 autoturism marca Fiat Punto;
Mobilier

ă

ă.

-

şi echipamente de birotic

În calitate de lichidator judiciar, S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ

ţie public
ţ

- ţ

ţia public

ţ ţii suplimentare la tel. 0255-213468.

şi ş-Severin, anun

ş

ş ş
şi se va repeta în fiecare

zi de mar i la aceeaşi or

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a urmatorului bun
apartinând S.C. TECHNOTRANSMIR CONSTRUCT S.R.L. Re i a

, an 1990, 1 buc pre de
evaluare 2.200 euro + TVA.

Licita ă porne te de la 50% din pretul de evaluare i va
avea loc în data de 05.03.2013 orele 15:00

ă. Rela

:
� Autospecializată basculantă ROMAN

În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ

ţie public
ţ . .

î
,

- î ţ
- ţ î ţ

ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Relaţii suplimentare la tel. 0255-213468

şi ş-Severin, anun

şi
se va repeta în fiecare zi de mar i, la aceeaşi or

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S C AB SIFE IMPEX S.R.L.Anina

situată n Anina, str.
Mihail Kogălniceanu, nr. 20 constituită din:

teren intravilan, n suprafa ă de 1090 mp
construc ie tip casa P+M, n suprafa ă construită de 155 mp

Valoarea de pia ă stabilită de expertul evaluator este de 25.000
euro.

Licita ă va avea loc în data de 05.03.2013 orele 15:00
ă la sediul societă

:
� Proprietate mobiliară ntravilan cu casăi i

Vând apartament, 2 camere,
boxe, et. 1, central -

ţit. Preţ
21.000 € neg. Tel. 0761-606403. (rr)

Vând sau închiriez, garsonier
Ţerovei, 9.500 € negociabil.

Tel. 0721-498097. (RR)
Vând apartament, 23.000 €

negociabil. Tel. 0355-803294, 0740-
937835. (RR)

Vând cas
ţ

ţ 15.000
€ negociabil. Tel. 0733-672430,
0255-213323. (RR)

Vând apartament confort 2
îmbun ţit, 2 camere, buc

ţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.
Vând apartament cu 3 camere,

semidecomandat, în Re ţa (zona
Intim), termopane ţie
exterioar

ţa, Dealu Crucii,
zona lini

ţ 16.500 €. Tel.
0732-624586.

Vând teren intravilan, în Re ţa,
pe Calea Caransebe

ţa podele laminate central

ţile în Re ţa. Tel.
0768-041698, 0734-719616.

Închiriez pe cel puţin 1 an apar-
tament cu 2 camere decomandat,
mobilat, central

ă, geamuri termo
pane, str. Hebe, Timi

ătă

ă,
Calea

ă în Ticvaniu Mare, 3
camere, bucătărie, pivni ă+anexe, 2
grădini alăturate casei. Pre

ătă ătărie,
baie, balcon interior închis, gresie
faian ă termopane, încălzire,
schimbat u

ă. Tel. 0740-901345.
Vând casă Re

ă, 3 camere baie
bucătărie anexe centrală, sună pt.
mai multe detalii, pre

ă Boc
ătărie baie coridor salon gresie

faian ă
termică termopane curte acces auto
anexe gradină recent renovată. Tel.
0749-319691.

Vând apartament cu o cameră
40 mp, toate utilită

ă proprie, în Luncă
cu 140 €/lună. Tel. 0723-130321.

şoara, 37.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
confort 2, et. 4/4, îmbun

şa la intrare, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperiş, micro
2 pia

şi
şi izola

şi
ştit

şi
şului, km 1-2,

parcelat sau neparcelat. Tel. 0722-
630097.

Vând cas şa 3 camere
buc

şi

Vând 1400 mp teren, staţiunea
Semenic, al

ţi, 15 €/mp. Tel. 0742-773016,
0770-495824.

ăturat pârtiei începători,
40 m front la sosea, cadastru,
utilită

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Subscrisa SCP INSOLV GROUP SPRL, cu sediul n Timisoara,
str. Piata Huniadei, nr. 3, et. 3, jud. Timi , n calitate de lichidator
judiciar, anun

î
î

ţ ţie public
ţinând debitoarei SC PRACTIC STILL SRL

Re iţa: Autoutilitar Dacia 1304 VAN - preţ de evaluare 500 Euro,
exclusiv TVA.

Licitaţia public ţul de
evaluare

ţ
ţa, str. HoreaA7 Parter, jud. Cara

ţii suplimentare la telefon 0255-213468.

ş

ş

şi va avea loc în data de 05.03.2013, ora 15:00 şi se va
repeta, în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi ş-Severin.
Rela

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următorului bun apar

ă

ă începe de la valoarea prag de 50% din pre

ă, la următoarea adresă:
Re

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul n Re i a, str. Horea,
bl. A7, parter, ud. Cara -Severin n calitate de lichidator judiciar al
SC CHARME MODE SRL, anun scoaterea la v nzare prin licita ie
public deschis a bunurilor apar in nd debitoarei const nd n
ma ini de cusut diferite modele.

Licita ia public ncepe de la 50% din pre ul de evaluare i va
avea loc n data de 05.03.2013 ora 15:00, urm nd a se repeta p n la
v nzarea bunurilor, n fiecare zi de mar i la aceea i or , la sediul
lichidatorului judiciar.

Rela ii suplimentare la telefon 0255 213468.

î ţ
j î
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-
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Muntele Mic nu este deloc mic. Masivul
ar fi putut lesne să se cheme Muntele Întins
sau Muntele Mare (1802 m). În ochii
pasiona ă, altceva îl
face Mare: abunden ăpezii.Aici se poate
schia din noiembrie până în mai, 180 de zile
pe an! Dacă adăugăm panorama
cople ă
intactă, sta

ă.
Muntele Mic este un loc tradi

ă (1936).
După o perioadă de glorie în anii ’80,

interesul turi ăzut. În 2004, iubitorii
de schi din compania timi ă World
Media Trans, împreună cu Cabana Cerbul,
au vrut să redea zonei aten ă.
Pârtiile cu grade variate de dificultate se
recomandau pentru o competi ă
tuturor. A ăscut Cupa Cerbul la schi

ăturat asocia
ă
ă pentru Sport

ă Română - Filiala
Cara ău a impulsionat
înviorarea turismului pe Muntele Mic.
Astăzi, sporturile albe sunt deservite aici de
trei schilifturi, două ratracuri, numeroase
cabane ătul pârtiei.

Desfă ă sub egida Federa

ă de sport

ţilor sporturilor de iarn
ţa z

ţiunea Muntele Mic (30 de
kilometri de Caransebe

ţie obligatorie de iarn
ţional de

schiat al timi
ţiunii în perioada interbelic

ţia binemeritat

ţie deschis

ţii
sportive, autorit ţi locale ţene,
Direcţia Judeţean

ţiei
Române de Schi la fiecare început de
martie, Cupa Cerbul Muntele Mic a ajuns la
a zecea ediţie. O zi plin

ţie dedicate amatorilor, organizate

şitoare şi teritoriile vaste de natur

ş) se impune ca o
destina

şorenilor, care au pus bazele
sta

ştilor a sc
şorean

şa s-a n
şi snow-board.

În primii cinci ani, peste 1000 de tineri
sportivi amatori s-ai întrecut pentru premiile
şi medaliile puse în joc.

Pe parcurs s-au al
şi jude

şi Tineret,
Academia Olimpic

ş-Severin. Succesul s

şi restaurante la cap
şurat

şi
distrac

într-un moc profesionist. La întreceri asist
ţiei.

Amploarea evenimentului a impus ca, începând cu anul
2006, acesta s

ţia Sportiv ţie de
iubitori ai schiului.

ă

ă fie organizat de o grupare independentă:
Asocia ă WMT, care pregăte ă genera

şi un observator
din partea Federa

şte o nou

Cupa Cerbul 2013
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ă- ă a de ă în anul 2015 cel pu ă
ă nu va câ

ă a României pe termen mediu ă)
ă ori bacalaureatul ă vor plăti, la fel ca anul trecut, 230 lei pentru a participa la

examen anul acesta ă va cre ătorii ani în intensitate, iar modul de operare a grupărilor va fi din ce în ce mai specializat, a
precizat

România trebuie s Liberalii l-au reales pe
Crin Antonescu pentru un nou mandat de pre Conform
datelor BNR, datoria extern
Candida

Crimininalitatea organizat
Festivalul interna

şi organizeze colectarea selectiv şeurilor pân şi sticl
şedinte al partidului care, spune el, va fi ultimul dac ştiga alegerile preziden

şi lung a însumat 78,742 miliarde euro, la 31 decembrie 2012 (79,4% din total datorie extern
şi nu au trecut de nicio prob

şte în urm

ţin pentru hârtie, metal, plastic
ţiale din 2014

ţii care în anii precedenţi au susţinut de dou

directorul SRI ţional "George Enescu" va avea loc în septembrie 2013

Politologul Cristian Pârvulescu a fost ales coordonatorul
Forumului Constituţional de c

. Acest forum va strânge toate
propunerile de modificare a Constituţiei din partea societ ţii
civile

ătre membrii Comisiei pentru

ă

ă de Pre

Revizuirea Constituţiei

şi va întocmi un raport pe care îl va înainta comisiei
parlamentare condus şedintele Senatului.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ministerul Educaţiei, Cercet

ţional de definitivare în
înv ţ

ţiei, Cercet
ţarea prin granturi a

studenţilor înmatriculaţi în anul universitar 2012-2013
(M.O. nr. 843/13.12.2012)

O.u.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor persona
lului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor
termene din acte normative, precum

ţii - Norma metodologic
ţionarea Registrului naţional al

donatorilor de organe, ţesuturi

ţii nr. 1158/2012 privind
înfiinţarea Registrului naţional al donatorilor de organe,
ţesuturi

ţiei integrate de mediu, aprobata prin
Ordinul ministrului agriculturii, p

ţ

ţei de
urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul
funcţionarului public denumit manager public, aprobate
prin H

ţia Guvernului,
prev ţul
Cara

ţii nr. 1293/2012 privind
înfiinţarea ţionarea Registrului naţional de boli
cardiovasculare (M.O. nr. 873/20.12.2012)

H.G. nr. 1254/2012 pentru modificarea
ţelor dopante cu grad de mare risc (M.O. nr.

876/21.12.2012)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 1284/2012 privind

reglementarea programului de vizite al aparţin
ţilor internaţi în unit ţile sanitare publice (M.O. nr.

876/21.12.2012)
O.u.G. nr. 90/2012 pentru modificarea

u G
nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implement

ţirii condiţiilor de derulare a programului
"Prima casa" (M.O. nr. 878/21.12.2012)

Ministerul S ţii - Regulamentul din 2012, Regula
ment de organizare ţionare a unit ţilor de suprave
ghere ţilor cardiaci critici din
unit ţile sanitare cu paturi (M.O. nr. 879/21.12.2012)

H.G. nr. 1273/2012 pentru prorogarea termenelor
prev

ţii speciale prev

ţiile
ţinutul

ţilor private afectate de obiecti
vul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenţiei-
cadru, precum

ţiilor

ţionale a României nr. 34/2012,
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din aur cu tema "Istoria aurului - Patera din
Tezaurul de la Pietroasa" (M.O. nr. 896/28.12.2012)

ării, Tineretului

ă
ă ământ (M.O. nr. 843/13.12.2012)
Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

ănătă ă din 2012,
privind organizarea

ănătă

ădurilor nr. 3970/
2012, pentru modificarea

ădurilor, apelor

ă ământului ării, precum
ăzute în hotărâri judecătore

G nr. 78/2011 (M.O. nr. 868/20.12.2012)
H.G. nr. 1271/2012 privind alocarea unei sume din

Fondul de rezerva bugetara la dispozi
ăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru jude

ănătă

ănătă
ătorilor

pacien ă

ării
programului "Prima casa"

ătă

ănătă
ă

ă

ăzute la art. 12 alin. (1)

ăzute la art. 30
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice (M.O. nr. 881/22.12.2012)

H.G. nr. 1240/2012 pentru aprobarea regulilor proce
durale privind condi

ă

ăgubirilor

ăncii Na

şi Sportului
- Metodologia din 2012, privind organizarea şi
desf şurarea examenului na

şi
Sportului nr. 6265/2012, pentru finan

şi unele masuri fiscal-
bugetare (M.O. nr. 845/13.12.2012)

Ministerul S
şi func

şi celule (M.O. nr.
847/14.12.2012)

Ordinul Ministerului S

şi celule (M.O. nr. 847/14.12.2012)
Ordinul Ministerului Mediului şi P

şi completarea Procedurii de
emitere a autoriza

şi mediului
nr. 818/2003 (M.O. nr. 858/19.12.2012)

O.u.G. nr. 92/2012 privind luarea unor masuri în
domeniul înv şi cercet şi în ceea ce
priveşte plata sumelor prev şti

devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie
2013 (M.O. nr. 864/19.12.2012)

H.G. nr. 1242/2012 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan

ş-Severin (M.O. nr. 870/20.12.2012)
Ordinul Ministerului S

şi func

şi completarea
Listei substan

şi completarea
Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II
din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator (M.O. nr. 878/21.12.2012)

O.u.G. nr. 94/2012 pentru completarea art. 1 din O

şi adoptarea unor masuri în
vederea îmbun

şi func
şi tratament avansat al pacien

şi (2) din Hotararea Guvernului
nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a
locurilor de munca în condi

şi termenii referitori la durata,
con şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi
servitute asupra propriet

şi a regulilor procedurale pentru determi
narea cuantumului indemniza şi a desp şi a
modului de plata a acestora (M.O. nr. 885/27.12.2012)

Circulara B

-

. .

. . .

-
-

-

-

-

Guvernul a convenit asupra măsurilor necesare
pentru demararea procesului de regionalizare-
descentralizare în România. În acest sens, Cabinetul a
aprobat un memorandum cu tema "Adoptarea
măsurilor necesare pentru demararea procesului
de regionalizare-descentralizare în România".

ANOFM a lansat Serviciul Electronic de
Portalul Serviciul Electronic de Medierea Muncii

(www.semm.ro) lansat de ANOFM urm

Mediere a
Muncii

ăre ă asiste
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, precum

ător,
în condi

şte s

şi angajatorii în identificarea personalului corespunz
şi confidenţii de securitate ţialitate.

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

Strategia Na]ional@
Anticorup]ie 2012-2015

Implementarea Strategiei Naţionale Antico-
rupţie 2012 2015 la nivelul Platformei de
cooperare a societ ţii civile

-
ă

Ministerul Justiţiei a organizat, în 22 februarie,
Platforma de cooperare a societ ţii civile,
finalizând astfel cea de-a treia rund

ţional
ţie 2012 2015.

La reuniune au participat reprezentanţi ai
APADOR-CH, Asociaţiei pentru Tehnologie

ţie,
Federaţiei Parteneri pentru Dezvoltare Local

ţiei Soros,
Institutului pentru Politici Publice, Societ ţii
Academice din România

ţiile s-au axat pe modalit ţile de abordare
a misiunilor de evaluare ce vor avea loc pe
parcursul anului 2013, identificarea dificult ţilor
practice ce pot fi întâmpinate în acest exerciţiu, dar

ţii.
Reprezentanţii societ ţii civile au fost invitaţi s

ţii pentru
Raportul anual de monitorizare a SNA, raport ce va
fi prezentat în cadrul Conferinţei anuale
anticorupţie organizat

ţii care vor fi
evaluate în cursul anului 2013 sunt: Ministerul
Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene,
Ministerul Dezvolt ţiei
Pub l i ce , Autor i ta tea Naţ iona l

ţiilor
Publice, Consiliul Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor, Departamentul pentru Lupta
Antifraud ţional pentru Prevenirea

ţie ţie.
Potrivit Metodologiei de monitorizare a imple-

ment

ţiile publice care au aderat la SNA(5
instituţii independente sau agenţii anticorupţie, 5
ministere, 850 prim ţene).

ă
ă a platformelor

de cooperare prevăzute de Strategia Na ă
Anticorup

ă,
Freedom House Romania, Funda

ă

ă,
temele evaluate

ă

ă

ă ă
transmită Secretariatului tehnic contribu

ă în luna martie a.c.
Reamintim că cele zece institu

ării Regionale
ă pent ru

Reglementarea

ă, Oficiul Na
ălării Banilor, Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casa

ării SNA 2012-2015, aprobată prin procedură
tacită, în noiembrie 2012, de către Comisia de
Monitorizare a Progreselor Înregistrate de
România în cadrul Mecanismului de Cooperare

ării

-

şi
Internet, Centrului de Resurse Juridice, Centrului
Român pentru Jurnalism de Investiga

şi SoJust.
Coordonatorul Secretariatului tehnic al SNA a

prezentant procedura de evaluare tematic
şi chestionarul de evaluare.

Discu

şi a celor mai optime solu

şi Administra

şi Monitorizarea Achizi

şi
Combaterea Sp

şi Justi

şi
Verificare, pe parcursul anului 2013 vor fi evaluate
25% din institu

şi 5 consilii jude
Ministerul Justiţiei, 22 februarie 2013

Transparen a decizionalţ

1.

7. -

ă

2.

3.

4.

5.

6.

În conformitate cu prevederile Legii
nr. 52/2003 privind transparen

şi
completarea Regulamentului de
aplicare a Ordonan

şte
crearea premiselor necesare actuali
z

şi instituirea unui
mecanism suplimentar de asigurare a
execut

şi siguran

şedin

şi documentul doveditor al titlului cu care
este de

şi remorcile
înmatriculate în alte state, de

şedin

şi remorcilor con
duse de persoanele men

şi remorcilor cu
care se efectueaz

şi remorcilor
conduse de persoane aflate în raporturi
juridice de munc

şi remorcilor utili
zate în baza unui contract de leasing.

Men

şi 3 (amend
şi a IV-a de sanc

şi a
pl

şi pl

şi pl

ţa deci-
zional ţia public -

ţei de urgenţ

ţia pe drumurile publice.
Reglementarea propus

-
ţei vehiculelor

înmatriculate, facilitând identificarea
utilizatorilor acestora

ţiunii amenzii contraven-
ţionale, care, pe cale de consecinţ

ţial posibilitatea de
fraudare a prevederilor legale menite s

ţa traficului
rutier. În acest sens, se propune:

instituirea obligaţiei persoanelor
cu domiciliul sau re ţa în România,
care conduc pe drumurile publice un
vehicul înmatriculat în alt stat, de a
prezenta, la cererea poliţistului rutier, pe
lâng

-
-

ţinut vehiculul; acest document
va fi însoţit de traducerea în limba
român

ţinut acesta s
ţa autovehiculelor sau remorcilor

înmatriculate în alte state, care se ţine
de c ţia rutier

ţinute cu
orice titlu de persoane care au sediul,
domiciliul sau re ţa în România, s

ţionat

-
ţionate în

certificatul de înmatriculare;
b) autovehiculelor

ţiile legii,
transport rutier public de m

-
ţionate în certificatul de înmatriculare
/care au calitatea de asociat, acţionar
sau administrator, dup

ţionate în certificatul de
înmatriculare;

d) autovehiculelor -

ţion ţia de la
lit. c) a fost introdus

ţii de îngr

ţiuni în caz
de nerespectare a obligaţiilor prezen-
tate la pct. 1

ţiuni, re-
ţinerea certificatului de înmatriculare

ţelor cu num
-

ţele cu num ţinu-
te pentru nerespectarea dispoziţiilor
prev

ţia în care în acest termen
conduc

ţele cu num

ţii emitente.
introducerea sancţiunii suspen

d
-

ţiei de a achita amenda contravenţio-
nal

ă în administra ă, Ministe
rul Afacerilor Interne supune dezbaterii
publice proiectul pentru modificarea

ă a
Guvernului nr. 195/2002 privind
circula

ă urmăre

ării permanente a eviden

ării sanc
ă, va

reduce substan
ă

asigure disciplina

ă documentul de identitate sau,
după caz, permisul de conducere, docu
mentul de înmatriculare ori de înregis
trare a vehiculului condus, documentele
referitoare la bunurile transportate, un
document doveditor al titlului cu care
este de

ă, în original, efectuată de către
un traducător autorizat a cărui
semnătură a fost legalizată.

ca datele referitoare la autovehicul

ă fie înscrise în
eviden

ătre poli ă.
ca autovehiculele

ă
poată circula pe drumurile publice
pentru o perioadă de maximum 30 de
zile de la data dobândirii titlului.

ca regula men ă la pct. 3 să

nu se aplice:
a) autovehiculelor

ă, în condi
ărfuri sau

persoane ori, după caz, transport în
regim de închiriere sau serviciu de
închiriere;

c) autovehiculelor

ă cu persoanele men

ă caz, în raport cu
persoanele men

ăm faptul că excep
ă pentru evitarea

unor situa ădire ori limitare a
dreptului la muncă al persoanelor ori
libertatea alegerii locului muncii.

introducerea de sanc

ă prevăzută în
clasele a III-a

ăcu ăr de înmatriculare);
certificatul de înmatriculare ă

cu ăr de înmatriculare re

ăzute la pct. 1 al prezentei să fie
păstrate la sediul serviciului rutier din
care face parte agentul constatator
pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare,
iar în situa

ătorul vehiculului prezintă
documentele care îi conferă dreptul de a
conduce vehiculul, certificatul de
înmatriculare ăcu ăr de
înmatriculare se restituie; în caz contrar,
acestea se remit autorită

ării exercitării dreptului de a conduce
autovehicule în cazul nerespectării obli
ga

ă în termenul prevăzut de lege;
Direcţia Informare ţii Publice -

MinisterulAfacerilor Interne
şi Rela

, .02.22 2013

Circulaţia pe drumurile publice Timbrul de mediu
Guvernul a aprobat Ordonanţa de

Urgenţ

ţe de urgenţ

ţie de 100% emisia de CO , iar
pentru autoturismele cuprinse în
normele de poluare non-Euro, Euro 1

ţinând mi-
siunilor diplomatice

ţinând persoanelor
cu dizabilit ţi, autovehiculele forţelor ar-
mate, forţelor de securitate ale statului,
de poliţie, jandarmerie, poliţie de fron-
tier ţe, autovehi-
culele istorice, autovehiculele hibride

ţiilor sportive, dobân-
dite prin mo

-

ţie de perioada de utilizare.
Cât prive ţa

privind timbrul de mediu va afecta alte
programe, precum "Rabla" sau "Casa
Verde", în contextul în care sunt mulţi
români c

ţionat c ţii din
acest punct de vedere.

ă privind timbrul de mediu.
Termenul de intrare în vigoare este 15
martie. Până atunci, vor fi adoptate de
către guvern, prin hotărâre, normele
metodologice pentru aplicarea acestei
ordonan ă.

Timbrul de mediu se aplică pentru
autovehiculele din categoria M1, M2, M3

ătoarea precizare:
pentru categoria de autoturisme cu
normă de poluare Euro 5, Euro 4

ă actuala formulă
prevăzută prin Legea nr. 9/ 2012.

Sunt exceptate de la plata timbrului
de mediu autovehiculele apar

ă

ă, pompieri

ă a statului

ă pentru restituirea taxei
încasate ilegal ărora li s-a restituit
contravaloarea taxei, precum

ără achi
tarea taxei vor plăti noul timbru la prima
vânzare a ma

ă reziduală, calculată în
func

ărora trebuie să li se restituie
taxa încasată ilegal, ministrul Rovana
Plumb a men ă se caută solu

şi N1, N2, N3, cu urm

şi Euro
3 - formula de calcul este cea care ia în
propor

şi
Euro 2 - se aplic

şi oficiilor consulare,
autoturismele apar

şi ambulan
şi

electrice, autovehiculele intrate, potrivit
legii, în proprietatea privat şi
acordate cu titlu gratuit, autovehiculele
destinate competi

ştenire, în cazul în care
acesta a intervenit în intervalul de doi ani
de la data deschiderii succesiunii.

Persoanele care au dat statul român
în judecat

şi c
şi cei care

au înmatriculat autoturismele f

şinii. Pentru maşinile
revândute în afara României, statul va
returna o tax

şte felul în care ordonan

2
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24 de state membre UE au semnat acordul
internaţional prin care se instituie o instanţ

ţ

ă
unică în materie de brevete. După intrarea în
vigoare a acordului, ările semnatare vor forma
o zonă unificată în ceea ce priveşte

.
dreptul

brevetelor

La invitaţia omologului s

ţile de a cimenta
leg

ău rus, Vladimir Putin, Francois
Hollande efectuează prima sa vizită, după câ

ă despre modalită
ăturile economice

ă.

ştigarea celui
de al doilea mandat, în . În timpul întâlnirilor, liderii ruşi
şi francezi discut

şi reduce dezacordurile, în principal
privind criza sirian

Rusia

�

� �

� �

� �

În intervalul 24 februarie - 6 martie, John Kerry viziteaz
Cancelarul german Angela Merkel a efectuat o vizit Guvernul

Bulgariei a demisionat, cu cinci luni înainte de urm
Letonia va depune în luna martie o cerere oficial

Alegerile legislative din Egipt se vor desf Candidatul de dreapta Nicos Anastasiades a fost ales pre

ă nouă ări din Europa de Vest ălătorie în calitate de secretar de stat
american ă de două zile în Turcia, înso ă de o delega

ătoarele alegeri generale, după valul de proteste la scară na ă unde au fost denun
ăderea nivelului de trai ă către Comisia Europeană pentru a adera la zona euro

ă

ţ
ţit ţie a

ţional ţate tarifele ridicate
pentru electricitate

şi Orientul Mijlociu, prima sa c
şefilor marilor companii germane

şi sc
şura în partea a doua a lunii aprilie şedinte al Ciprului

Noul legislativ cubanez s-a întrunit la , în
prezen

Havana
ţa surpriz

ţi ani. Legislatorii
au ales nou Consiliu de stat, inclusiv pre

ţii naţiuni. Raul Castro a fost reales pentru înc

ă a lui Fidel Castro, care nu a participat
la reuniunile Parlamentului de mai mul

ă
un mandat de 5 ani.

şedintele şi vice-
preşedin

Au trecut 13 zile de când un meteorit, acum numit
Chebarkul, dup imativ

.

-

ă ora
ământul, a explodat deasupra

ora
ăsură, pe to

ă, să apară.
Meteoritul a început coborârea în unghi mic, prin

atmosfera Pământului, la 15 februarie, 03:20 GMT. Pe baza
amplelor dovezi video, obiectul spa

ă adâncime de 20 ° deasupra orizontalei.
Când a lovit atmosfera, el se deplasa cu aproximativ 18 km/s
(mai mult decât dublu viteza unei navete spa ăzdat
cerul Rusiei de la nord-est spre sud-vest.

Meteoritul de 10.000 tone a fost de aproximativ 17 metri pe
axa cea mai lungă. Pentru compara

ăcut o vizită mai târziu, în aceea ăsoară 45
metri, iar asteroidul Tunguska din 1908 este estimat la
aproximativ 100 de metri.

Oamenii de ă ru
ăror dimensiuni mari

ă a fost alcătuit, în
principal, din material pietros ă
cel mai frecvent la meteori ământ.

Având în vedere mărimea ă cu valoarea
undelor sonore de frecven ă joasă (frecven

ă de 17 sta ă
de monitorizare a Tratatului pentru interzicerea testelor
nucleare (sta ărtată a fost de aproximativ
15.000 km distan ă, în Antarctica), asteroidul a dezlăn

ă cu aproape 500 kilotone de TNT
sau aprox de 30 de ori energia eliberată de bomba
atomică la Hiroshima. Obiectul s-a aflat la aproximativ 15-25
km fa ă de sol atunci când s-a dezintegrat deasupra ora

ă de
ăr ădiri ă

extinsă, rănind peste 1.200 de persoane. Ferestrele au
tendin

ă ă, dar bazat pe dovezi,
este posibil ca presiunea aerului la Chelyabinsk să fi ajuns la
aproximativ de 10-20 peste cea normală.

Cele mai multe stricăciuni au fost cauzate de unda de

ă

ării, asteroidul a fost mai strălu
citor decât soarele. Dar înainte de a se dezintegra, presiunea
aerului acumulat în fa

ă la
dezintegrare, a durat 32.5 secunde.

Potrivit astronomilor care lucrează pentru NASA
ătură cu asteroidul

2012 DA14, men ă traiectoria, locul de intrare,
precum ă toate că cele două
evenimente nu au nici o legătură.

Ultimul lucru de remarcat este faptul că ciocnirile cu
meteori ământul este
"lovit" de aproximativ 10 ori pe an, dar ei sunt în mod normal,
mult, mult mai mici ă.

http://www.space.com/19834-russian-meteor-crash-trail-
and-trajectory-animated.html

animatie

http://www.youtube.com/watch?v=B1gM0XzFT3g

sau

http://www.youtube.com/watch?v=Rp5eg_lk8zA

şul cel mai apropiat de cele mai mari
fragmente care au atins P

şului din Ural, Chelyabinsk, speriind locuitorii şi, într-o
oarecare m

şi zi) m

ştiin şi care au analizat fragmentele de
meteorit, ale c şi cu impact bine
documentat fac din ele o raritate, spun c

şi fier, cu o compozi
şi pe P

şi viteza, împreun

şului
Chelyabinsk

Boom-ul sonic rezultat a produs o und şoc care a
distrus p şi a spart geamurile pe o suprafa

şeşte de cinci ori valoarea normal

şoc
şi nu de fragmente care se dezintegrau. O mare parte din
obiect a ars, frecarea cu aerul rupându-l în buc

şi ESA,
meteoritul Chelyabinsk nu a avut nici o leg

şi întârzierea de timp indic

şi P

şi ard în atmosfer

ţi ceilalţi în lume. Detaliile
evenimentului au început, în cele din urm

ţial Chelyabinsk a zburat
într-un unghi de mic

ţiale). A br

ţie, asteroidul 2012 DA14

(care a ne-a f

ţ

ţie întâlnit
ţii ajun

ţ ţa infrasunetelor
de 0.02 Hz la 20 Hz) detectat ţii din reţeaua global

ţia cea mai dep
ţ ţuit un

torent de energie echivalent

ţ

ţi de cl ţ

ţa de a se sparge atunci când presiunea aerului
dep

ţi. La un

moment dat în timpul deceler

ţa lui a eliberat un boom sonic.
Întregul eveniment, de la intrarea atmosferic

ţionând c

ţi sunt, de fapt, destul de comune

UE iese treptat din zona de
turbulen]@

Potrivit ultimelor previziuni ale Comisiei, de
ătă

ă o activitate economică dezamăgitoare în a
doua jumătate a anului 2012, potrivit estimărilor,
cre ă va fi de doar 0,1% în 2013, la
nivelul UE. Se a ă ca economia zonei euro să
se contracte cu 0,3%.

Îmbunătă ă nu
s-a reflectat într-o accelerare a cre

ă dezechilibrele din perioada
premergătoare crizei continuă să se reducă,
economia europeană ar trebui să î ă. Pentru
2014 se estimează o cre ă de 1,6% în
UE

ă fiind starea economiei în acest an, se
a ă o cre ă la 11,1%
în UE

ă se reducă treptat în
cursul anului 2013. În 2014, rata infla ă
se stabilizeze la aproximativ 1,7% în UE

ări din UE pun în aplicare măsuri
de consolidare fiscală, se estimează că în 2013
deficitele bugetare vor scădea până la 3,4% în UE

Aceste estimări figurează în previziunile econo
mice de iarnă ale Comisiei pentru UE

ă la cre
ă

şi
situa

şterii economice se face cu paşi mici.
Dup

şterea economic
şteapt

şterii. Totuşi,
având în vedere c

şi revin
ştere economic

şi de 1,4% în zona euro.

Dat
şteapt ştere a ratei şomajului pân

şi 12,2% în zona euro.

şi 1,5% în
zona euro.

Întrucât multe

şi
2,8% în zona euro.

şi zona euro,
publicate la 22 februarie 2013. Noile previziuni fac
parte din eforturile pe care le depune UE pt a moni
toriza mai eficient economiile na şi finan

şterea PIB-ului,
rata infla şi
starea finan

ţia pieţelor financiare din UE s-a îmbun ţit
substanţial începând din vara anului 2012,
relansarea cre

ţirea situaţiei de pe piaţa financiar

În UE, inflaţia ar trebui s
ţiei ar trebui s

ţ

ţionale ţele
publice. Previziunile se refer

ţiei, nivelul de ocupare a forţei de munc
ţelor publice pt perioada 2012-2014

Şomajul

Infla

Bugetul public

Noile previziuni economice de iarn

ţia

ă
-

. -
-

. .
Economie, finanţe şi impozite - 22/02/2013

Strategia stabile
ă comună privind securitatea

re

ărul infrac
ă cre ăspândirea viru

ă pot provoca
pierderi financiare substan

ă nu facem mai multe pentru a
proteja re

ă ă ar putea fi
în pericol. Este o problemă globală care
necesită o abordare comună, pentru că
infractorii cibernetici pot ataca de oriunde.

Aproximativ 38% din utilizatorii
europeni de internet

ă că nu
beneficiază de suficientă siguran ă pe
internet: potrivit unui sondaj recent, 18%
dintre responden ă să
facă cumpărături on-line, iar 15%

ă de efectuarea de
tranzac

ă tendin ă,
Comisia a lansat o amplă strategie menită
să protejeze re
ă-i apere pe consumatori de infrac

ă. O abordare comună
ar avea ca efect cre

ă a infrac ă

ă

ă. ările din UE ar
urma să lucreze împreună pentru a

promova securitatea cibernetică la nivel
global, pledând pentru aplicarea legisla

ări ajutorul
de care au nevoie pentru a deveni mai
sigure la nivel cibernetic.

În conformitate cu prevederile strate
giei, Comisia propune ărilor din UE, furni
zorilor de internet

ă ia măsuri pentru
securizarea re

ă-
ăspunderea în ceea ce prive

ărilor la
adresa re
ă îndeplinească standarde comune în

materie de securitate cibernetică ă
consolideze cooperarea în domeniul
combaterii infrac ă

ăncile

ă î ătă ă
securitatea re ă
actuală privind raportarea incidentelor ca
re ă fie
extinsă pt a acoperi toate serviciile majore
de internet

ă raporteze incidentele de
securitate, în timp ce furnizorii de servicii
VOIP (voice-over-IP), cum ar fi Skype, nu
au această obliga ăsuri ar duce
la remedierea acestei situa

ă
raporteze incidentele.

şte o abordare
european

şi protec

ştere. R şilor
de calculator, spargerea re şi
infrac

şi pot cauza
daune majore economiei UE.

Dac

şi securitatea na

şi-au modificat
comportamentul de team

şi-au
pierdut interesul fa

şi
s

şterea rezisten
şi reducerea

drastic

şterea securit
şi le-ar garanta consumatorilor o

protec

şi oferindu-le şi altor

şi sectoarelor vul
nerabile ale economiei s

şi
asume r şte
prevenirea şi combaterea amenin

şi s

şi întreprinderile din sectorul
energiei, al transportului şi al asisten

şi îmbun

şi administra

şnui

ţelelor digitale, prevenirea infracţiunilor
on-line ţia consumatorilor.

Num ţiunilor informatice este
în continu

ţelelor
ţionalitatea cibernetic

ţiale, pot eroda
încrederea în serviciile on-line

ţelele digitale critice, siguranţa
public ţional

ţ

ţi nu mai intenţioneaz

ţ
ţii bancare pe internet.

Pentru a inversa aceast ţ

ţelele digitale europene
ţio

nalitatea cibernetic
ţei la

atacuri a reţelelor critice
ţionalit ţii cibernetice.

Implicarea statelor membre în acest
demers ar contribui la cre ţii
în UE

ţie suplimentar Ţ

ţiei
existente ţ

ţ

ţelelor digitale critice.
Guvernele naţionale ar urma s

ţ
ţelelor digitale. Ele ar fi obligate

s

ţionalit ţii cibernetice.
Furnizorii de servicii comerciale on-

line, b
ţei

medicale ar trebui s ţeasc
ţelelor. Legislaţia european

ţin de securitatea on-line ar urma s

ţiile publice
De exemplu, în baza legislaţiei actua

le, furnizorii obi ţi de telecomunicaţii
trebuie s

ţie. Noile m
ţii, iar serviciile

VOIP ar fi la rândul lor obligate s

-

-
-
-

-

.
.

-

Măsuri noi

T
,

ehnologiile comunic şi
multimedia

ării
12/02/2013

Strategie privind securitatea cibernetic@

Detalii despre meteoritul din Chelyabinsk, Rusia

Rezultatele, în special cre ă a partidului anti-
establishment Mi

ă blocul de centru-
stânga cu o majoritate în Camera inferioară, dar fără majoritate în camera
superioară, Senatul.

ă de
centru stânga

Coali

ă de fostul premier Monti: 10,54% - 47 locuri
aparent impas:

Niciunul dintre cele două mari partide

ă de fostul premier Monti: 9,13% - 19 locuri
Prezen

şterea puternic
şcarea Cinci Stele (M5S) a fostului comic Beppe Grillo

care a capitalizat esen

şcarea 5 Stele a lui Beppe Grillo: 25,55% - 109 locuri
Coali

şi alia

şcarea 5 Stele: 23,79% - 54 locuri
Coali

ţa nemulţumiţilor italieni, arat

majoritate deţinut

ţia de centru-stânga a lui Pier Luigi Bersani: 29,54% - 345 locuri
Coaliţia de centru-dreapta a lui Silvio Berlusconi: 29,13% - 125 locuri

Mi
ţia condus

ţii lor nu se apropie
de 158 de locuri necesare pentru o majoritate

Coaliţia de centru-stânga: 31,60% - 123 locuri
Coaliţia de centru-dreapta: 30,66% - 117 locuri
Mi

ţia condus
ţa la vot a fost de 75,11%.

Rezultatele:

,

Camera Reprezentan

Senat (315 locuri)

ţilor (630 de locuri),
:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

Italia se confrunt@ cu un posibil blocaj politic, dup@ alegerile generale din 24-25 februarie

Benedict a l XVI - lea

Prima femeie pre

ţii europeni din Comisia pt
comerţ internaţional sprijin

ţ din lume.

(La t in

ţie al prim-
ministrului Benjamin Netanyahu.

Livni, care conduce partidul de centru
HaTnuah, este ministrul desemnat al justi
ţiei

ţa Likud-Beitenu

Cu toate acestea, aproape toţi deputaţii
europeni au evidenţiat pe parcursul
dezbaterii diferenţe sistemice între UE

ţ Transatlantic ţii
(TRIP), pentru a deveni o realitate.

Comisia European ţioneaz

ţiile

ţin doi ani ţelegerea va trebui s

ă :
Benedictus XVI; născut Joseph Aloisius
Ratzinger; 16 April 1927) părăse ăzi
(28 februarie) Vaticanul. Conclavul cardina-
lilor se va reuni în luna martie - data exactă
nu a fost încă fixată - pentru alegerea noului
lider al catolicilor

ă dintre ace
ă.

ă pună capăt
conflictului", se arată în acordul de guverna
re dintre HaTnuah

ământul, în timpul unei ceremonii care a
avut loc în capitala Seul.

Park Chung-hee este fiica fostului
dictator militar, Park Chung-hee, care a
condus Coreea de Sud 18 ani.

ă spriji
nul public a fost vital pentru Parteneriatul
pentru Comer

ă inten ă să
prezinte un mandat de negociere Consi
liului în martie. O decizie unanimă a Consi
liului este necesară pentru a lansa discu

ă la jumătatea lunii iunie.
Negocierile sunt susceptibile de a dura cel
pu ă fie
aprobată de Parlamentul European.

şte ast

şi suveran al oraşului stat
Vatican (Stato della Città del Vaticano).

Sunt aproximativ 1.3 miliarde catolici în
lume, 40 la sut ştia în America
Latin

şi "negociatorul cu palestinienii pentru
ajungerea la un acord care s

şi alian

, Park Geun-hye, a depus
jur

şi
SUA, unde critici publice puternice sunt de
aşteptat.Aceştia au subliniat faptul c

şi Investi

şi este de aşteptat

şi în

Fostul ministru de externe Tzipi
Livni,

.

va fi negociator al Israelului cu
palestinienii, în guvernul de coali

-

-
.

-

-
-

şedinte din istoria
Coreii de Sud

Deputa
ă puternic

începerea negocierilor cu SUA privind
cel mai mare acord de comer

Preşedintele italian Giorgio Napolitano a
anulat o cin

şi pe comicul Beppe "clovni".
Cu o zi în urm

ştigat".

ă cu Peer Steinbrück, candidatul
opozi

ă ce
acesta i-a numit pe fostul premier italian Silvio
Berlusconi

ă, Steinbrück, a spus despre
alegerile din Italia, "Într-o anumită măsură, am
rămas îngrozit că doi clovni au câ

ţiei pentru funcţia de cancelar al
Germaniei, miercuri, 27 februarie, dup
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central

ţa, lâng ţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 800 mp teren plus barac
ţa,

pe Calea Timi ţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând hal ţi
în Re ţa, zona Calea Timi

ţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2 camere de c
ţiri, situate în

Re ţa, pe Calea Caransebe
ţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.

1/4, confort 2, în suprafaţ
ţa, în zona centrul

Militar. Apartamentul nu are
îmbun ţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, situat în Re ţa,
centru, 650 mp + cas

ţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vil

ţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

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

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

ţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă, termopane, situat în
Re ă Centrul Militar. Pre

ă
metalică 450 mp, situate în Re

ă depozit 500 mp situa

ămin, 32
mp, cu îmbunătă

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

ă, 1.400 mp, situat
în Re ă complet ătită
pentru activită

ă
de 500 mp, situat în Re

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

şi

şi
şoarei. Pre

şi şoarei.
Pre

şi şului.
Pre

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Vând plasm

şi sem

ş

şi perie, din inox, un tablou
pictat, 75 lei, 4 tablouri micu

ş persan rotund, 35
lei, o pereche de cizme din piele,
m

şi hot

şin

şi
birou şcoal

ă, 95/55, o cositoare
de gazon, 800 lei, un ATW pentru
copii, 500 lei, bicicletă pentru copii.
Tel. 0740-879015. (RR)

Vând o cutie muzicală veche,
pentru bijuterii, 100 €, un tuner tv
pentru calculator cu telecomandă,
100 lei. Tel. 0722-264501. (RR)

Vând greble de adunat fânul, tip
păianjen, 750 €, semănătoare de
cartofi ănătoare de porumb, o
cositoare pt. tractor pe tambur, 750
€. Tel. 0746-642653. (RR)

Vând vacă, rasa Holstein,
gestantă în luna a 7-a. Tel. 0720-
725826. (RR)

Cumpăr baterie pentru cazan,
baie cu lemne. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)

Vând sta

ă pliantă, 70 lei, o pere
che de schiuri, 70 lei, oglindă p
baie, 30 lei, suport pentru hârtie
igienică

ărcătoare pt telefon, oglindă pt
hol, un covora

ărimea 38, 55 lei, aparate defecte
pt piese de schimb, aspirator, radio-
casetofon, prăjitor pentru pâine. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural, 24 kw, marcă germană, 500
lei, o masă de sufragerie placată cu
gresie, 200 lei, un cuier de hol, fier
forjat 100 lei, portbagaje pt biciclete
60 lei/buc. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând dvd-player Samsung, nou-
nou

ă, 200 lei, aparat foto, 100
lei, un calculator Intel, 1.400 lei. Tel.
0749-636617. (RR)

Vând găini în Doclin, 30 lei/buc.
Tel. 0757-012325, 0255-527060 ( )

Vând 20 oi bătrâne, gestante,
500 lei/perechea. Tel. 0723-128805,
0722-663415. (RR)

Vând miei, 50 de bucă

ă din
lemn, făcută la comandă pentru
bucătărie. Tel. 0744-661866. (RR)

Vând fân, 2 clăi, 450 lei/claia.
Tel. 0255-210535. (RR)

Vând aragaz ă, ambele la
200 lei. Tel. 0356-456231. (RR)

Vând vitrină caldă pt fast-foot,
1.050 €. Tel. 0752-759935. (RR)

Vând sufragerie Topli
ă de spălat

second-hand, 350 lei. Tel. 0355-
807321, 0731-168987. (RR)

Vând moară cu ciocane, prevă
zută cu masă, adaptor, 500 lei. Tel.
0770-472995. (RR)

Vând laptop HP, 400 € neg o
cameră video, 300 € negociabil, o
chitară acustică, fabricată în Fran

ă de damă, 250 ei, biciclete
noi nou

ă
nouă, pentru bărba

ă copii. Tel. 0721-
155683. (RR)

Vând geacă pentru bărba
ă din

piele, pentru bărba

ţie de emisie-recepţie,
raza de lucru 5 km, ngolosite, 200
lei. Tel. 0727-271045. (RR)

Vând u -
entru

ţe,
înc . .

.

.

ţ, 150 lei negociabil, birou pentru
calculator, model executat la
comand

rr

ţi, 15 lei/
kg. Tel. 0735-647666, 0733-286385

Vând pat pentru 2 persoane,
neextensibil, 250 lei, o mas

.

ţa, 100 €
negociabil, o ma

-

.,

ţa,
100 € negociabil. Tel. 0763-338485,
0771-649554. (RR)

Vând congelator cu 5 sertare,
450 lei, un convector mare, 450 lei,
un circular din Germania, 450 lei, o
biciclet

ţe, aduse din Germania, 800
lei/buc. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Vând ieftin 2 fotolii, biciclet
ţi, candelabru,

ţi, din
imitaţie de piele, 70 lei, o scurt

ţi, 100 lei. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând cazan de ţuic
ţoli, cu 5

prezoane, noi, preţ negociabil. Tel.
0724-398138 Vând c

ţ acceptabil, saltea
pentru dormitor, 1.60/2 m. Tel. 0355-
411682

Vând comenzi pt arz
ţ

ţ 1.900 lei negociabil. Tel.
0740 145 324. (RR)

Vând mobil

lcd

ţigl

-

ţi - 100 €.
Tel. 0729-070819. (RR)

Vând geci de piele ţie din
piele pentru femei ţi. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând staţie muzical
ţ

ţei cu plata pe loc, asigur
transportul.Tel.0732-982025. (RR)

Vând pat pentru 2 persoane,
neextensibil, cu lad ţ 250 lei.
Tel. 0744-661866. (RR)

Vând mas

ţei, începând de la 1
lun ţ 11-12 lei/kg. Tel. 0769-
585880. (RR)

Vând ma -

ţel, rasa Pudel pitic.
Tel. 0727-199030. (RR)

Vând convector pe gaz, pentru
c

ţat, boiler pe curent,
pentru ap

ţie, pe l
ţionabil. Tel. 072-824413. (RR)

Vând 2 vaci, 3.800 lei/buc. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând pat pentru o persoan

ă, de 60 l, din
cupru, 5 jante de tablă, 15

ărucior pentru
copil mic, calculator cu birou din
sticlă

ă, 2 lei
sacul de rafie, în Câlnic. Tel. 0747-
133278

Vând aragaz, ma ă de spălat,
3 apometre de apă. Tel. 0770-
479559

Vând aragaz cu 4 ochiuri, a fost
folosit 2 ani, pre

ătoare pe
gaz cu sisteme de siguran ă, sistem
termostat de reglare temperatură,
prevăzute la cuptoare teracotă sau

ă de dormitor
completă 1.400 lei. Tel. 0355-
426704, 0752 030 888. (RR)

Vând dulap dormitor cu u
ă pe mijloc,1.000

lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând televizor diagonala 51,
marca Watson, calculator Pentium
IV, 400 lei, calculator Pentium III,
150 lei, monitor 17, 150, monitor
19, 200 lei. Tel 0765-567196. (RR)

Vând antenă parabolică, 50 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)

Vând canapea tip dormeză, 350
lei, canapea second 80 lei, ă solzi
de pe ăldare de
fontă cu tot cu

ă cu ciocane pentru
boabe - 300 lei; coroană din fontă
pentru betoniere, 122 din

ărba

ă 2000 watt,
boxe 1.600 watt, căru ă. Tel. 0255-
233912. (RR)

Cumpăr vaci pentru abator

ă. Pre

ă de bucătărie din
lemn nouă, făcută pe comandă. Tel.
0355-805223. (RR)

Cumpăr vi
ă. Pre

ă de spălat, auto
mată, marcă străină, 350 lei. Tel.
0355-807321, 0731-168987. (RR)

Cumpăr că

ăldură, LP 80, mare, aproape nou,
cu tiraj for

ă caldă, marca Ariston, 30
l, aproape nou, aparat de radio,
vechi, de colec ămpi,
func

ă, cu
tot cu saltea, 350 lei negociabil. Tel.
0743-024392. (RR)

Vând măcinătură pentru pui
ă

şi picioare inoxidabile. Tel.
0752-951705

Vând gunoi putred de vac

şin

şemineu. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând mânz semi Muran de 9

luni. Pre

şi
culisante şi oglind

şte 0,30 lei/buc, c
şpoiert, 350 lei cilin

dru pentru remorca de basculare -
100 €; moar

şi imita
şi b

şi
vi

şin

şi
animale, baloturi de lucern şi de
paie, şrot de floarea soarelui şi sorb
pentru animale. Toate la 1.5 lei/kg.
Tel. 0740-770047. (RR)
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Vând aparat de radio, foarte
vechi, în lemn, înc ţional. Tel.
0729-824413. (RR)

ă func

Vând congelator cu 5 sertare,
450 lei, un convector mare, din
fontă, 450 lei, o masă de calculator,
100 lei, un dulap cu 2 u

ăci de marmură, 30 lei/bucata,
chiuvetă inox, 100 lei, biciclete,
cablu de sudură, 10 lei/m. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

şi, 300 lei,
pl

Vând masă pt 4 persoane, 100
lei, o masă pt 8 persoane, 170 lei, un
casetofon auto, cu fa ă deta ă,
100 lei, vând geci pentru bărba

ărimi, din piele

ă caldă, 80
lei. Tel. 0765-577197. (RR)

Vând în O

ă de
ă, cu aspirator, 850 €

negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)
Vând 2 biciclete, 80 lei/bucata, o

canapea extensibilă, în stare
perfectă, 2 fotolii + o mochetă, 1.200
lei, tot setul, 3 cuptoare electrice, o
ma ă de spălat automată, 400 lei.
Tel. 0784-077970, 0722-890918

Vând porc de 100 kg, 10 lei/kg.
Tel. 0754-571440. (RR)

Vând iapă, 7 ani, mânz de 1 an si
jumătate, 3.000 lei negociabil. Tel.
0722-551615. (RR)

Vând păuni adul

ă Lirica, pre

ă, strâns de
astă-vară, pre

ăinătate, la un pre

ă LG
HD ready, model 42PC52, stare
perfectă, diagonala 106 cm, la un
pre

ă televizor, din
lemn, lungime 150 cm, culoare maro
cu alb, trei sertare

ă, la un pre

ăptu

ă,
ladă depozitare dedesubt, stare
foarte bună, la un pre

ără fir, marca Panasonic, stare
perfectă, sunt din Re

ă văzut. Tel.
0752-123434, 0751-132460.

Vând aparat medical cu suport
Biotron Zepter, pentru terapia cu
lumină fără radia

ănători
ă mă contacta ă

negociem ă pute ămân
turile dumneavoastră nem

ăr timbre filatelice

ăzi de stupi verticale noi.
Tel. 0744-963406.

Vând role Crazy mărimea 37-38
la numai 250 lei. Tel. 0747-130405.

Vând ma ă de spălat haine
500 lei, ma ă de spălat vase 100
€, congelator cu 7 sertare Liebher
550 lei. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.

.
.

ţ
ţi,

diferite m ţie
piele. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând calculator Pentium 4, cu
monitor LCD, 400 lei, boxe + staţie
de voce, 250 lei neg., monitor LCD
17, 150 lei, televizor LCD 19, 250 lei
negociabil, instant de ap

ţelul Ro

(rr)

ţi, femele

ţ 1200 €
negociabil. Tel. 0724-213973.

Vând oi cu tot cu miei, bine
îngrijite, preţ 500 lei/oaie+miel

ţ 500 lei. Tel. 072-
3147912.

Vând, urgent, vederi
ţ

foarte avantajos, sunt din Re ţa.
Tel. 0752-123434, 0751-132460.

Vând foarte urgent plasm

ţ deosebit de avantajos, 1.400
de lei, negociabil. Tel. 0752-123434,
0751-132460.

Vând comod

ţ deosebit de
avantajos 555 lei, negociabil. Tel.
0752-123434, 0751-132460.

Vând un fotoliu tip pat, c
ţe cu piele de culoare

maro, tapiţerie în stare foarte bun

ţ foarte
avantajos 585 lei, negociabil Tel.
0752-123434, 0751-132460.

Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un telefon fix
f

ţa, preţ
negociabil, 65 lei, merit

ţii UV la preţul de
1000 lei. Tel. 0760-284642.

Vând utilaje agricole aduse din
Germania la preţuri foarte avanta-
joase de la 250 la 700 €, pluguri,
grape, discuri, sem

ţi s ţi, s
ţi lucra p -

ţe

şabil

şi imita

şu, vin roşu, 50
l şi vin alb, 20 l, cu 5 lei/l. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând maşin şmirgluit,
profesional

şin

şi
masculi. Tel. 0722-630097.

Vând pianin

şi o
claie de fân de livad

şi ilustrate
din tara şi din str

şi

şi raft, stare foarte
bun

şit
pe spate şi bra

şi

şi multe
altele. Nu ezita

şi s
şte. Tel.

0726-721708.
Cump şi

machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând convector 150 lei neg. Tel.
0746-254661.

Vând l

şin
şin
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La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete,

c rucioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 14.15 - 17.00.

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş
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ă ă ă
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Angajăm
ără

atestat. Tel. 0769-371797.
Angajăm agent de pază, cu sau

fără atestat. Tel. 0769-371797.

Construim case la ro
ări interioare sau

exterioare, tencuieli, tinci, glet,
zugrăveli, sape, parchet, gresie,
faianta, rigips, tencuieli decorative,
etc. Executam acoperi

ă (mobilă, lemne,
colete, materiale de c-tii etc.). Tel.
0745-274929.

Recuperez taxa de poluare
ără plata taxei

de poluare. Tel. 0727-505315.
Meseria ă execut

instala ări în cupru,
centrale termice, instala

ări tablouri electr ice,
repara ări interioare,
zugrăveli, zidarii, tencuieli, glet,
faian ă, gresie, podele, tapet, rigips,
repara

şoferi categoria B şi
şoferi profesionişti, cu sau f

şu sau la
cheie, amenaj

şuri, cu
l i n d a b , t i g l a s a u s i n d r i l a
bituminoasa reparati de acoperis.
Apelati la noi şi o sa aveti numai
satisfacti. Tel. 0741-017894.

Transport marf

şi
înmatriculez maşini f

ş cu experien

şi sanitare fier beton pre

ţ
ţii sanitare, lucr

ţii electrice,
schimb

ţii-amenaj

ţ
ţii etc. Tel. 0728-813340.

Execut int-exsterior rigips gresie
faianta izolatii sarpante instalati
termice ţuri
de criza rog seriozitate. Tel. 0720-
242246, 0725-425847.

Caut bătrânii şi copii pentru
îngrijire. Tel. 0727-175140

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

Oferte-Cereri

de Serviciu

Doamn

ţ

ţie de durat

ţ

ţie de
durat

ţ
ţie serioas

ţie. Re ţa,
tel. 0770-495533.

B
ţii, doresc cuno ţ

ţie serioas

ă, 62 ani, 1,67, suplă, cu
studii superioare, doresc să fac
cuno ă cu un domn, între 65-68
ani. Tel. 0770-479559

Sunt o femeie credincioasă, am
49 de ani, doresc să cunosc un
domn credincios, până în 49 de ani,
fără vicii. Rog seriozitate. Tel. 0741-
528025, 0727-413281

Domn, 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă prezentabilă pentru o
rela ă, cu vârsta cuprinsă
între 30-36 ani. Tel. 0049-
15163801796

Tânăr, 39 ani, prezentabil,
manierat, antialcool, antifumat,
doresc cuno ă cu doamnă
pentru căsătorie. Tel. 0720-380489

Domn fără vicii, 57 ani, caut o
doamnă compatibilă, de vârstă
apropiată, pentru o rela

ă. Tel. 0726-733616
Pensionară, 63 ani, cu locuin ă,

caut rela ă. Tel. 0772-
175140.

Caut doamnă hotărâtă să scape
de singurătate sub vârsta

ă ajut într-o rela

ărbat, 42 ani, singur, fără
obliga ă pt.
rela ă cu o doamnă suplă
până în 45 ani. Tel. 0737-406019.

Sunt pasională ără. Dacă
vrei să mă cuno ă la 0745-
479707

ştin

ştin

şi
greutatea mea. Eu 47, 1,64, 70, îmi
place s şi

ştin

şi tân
şti, sun

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

PRISMA | 2013 |27 Februarie - 6 Martie

Vând dulap cu 2 u
ă 280 lei, comoda tv cu u
ă 180 lei, măsu ă de

sufragerie 100 lei, birou 170 lei.
Nefolosite în ă, aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând geam termopan 120/150
culoare albă într-un canat ă
termopan albă 230/98. Tel. 0749-
044785.

Vând covoare de calitate bună,
aduse din Germania, au diferite
culori

ătate
restul urmează cele 20 au 26 de miei
sunt montate cu berbec de rasă
numai 2 miei fac pre

ă. Tel.
0768-764920.

Lemn foc zona Oravi ăiate
chituci, transportul se face cu
camioneta de 3,5 tone, pre

ă, începând de la
400 lei. Tel. 0764-963882.

şi culoare
deschis şi
de sticl

şi vitrin

şi dimensiuni, la pre

ţ

ţar

ţuri foarte
bune. Tel. 0749-044785.

Vând 40 de oi 20 sunt f

ţul de 5 mil. pe
bucata se vând împreun

ţa, t

ţ în
funcţie de distanţ

Re ţa:

Ţ: 12

şi
şa:

B

confecţioner, prelucrător în industria textilă: 2; tehnician dentar: 1

lucrător comercial: 1; ă de
mare tonaj: 1;

agent comercial: 1; lucrător comercial: 1; mecanic utilaj: 1;
strungar la strung carusel: 1;

Boc

ăile Herculane:

Caransebes:

TOTAL JUDE

femeie de serviciu: 1; îngrijitor animale: 1; montator
subansamble: 1;

şofer autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.02.2013

Vând remorcă pt. tractor 445, pe
o axă. Tel. 0728-829964. (RR)

Vând autoturism, Logan, 2011,
24.000 km, în stare perfectă, în
garan

ă, jante de aliaj,
climă, geamuri electrice, 3.000 €
negociabil. Tel. 0784-299993. (RR)

Cumpăr o cutie de viteze, în 5
trepte pentru Dacia, în stare bună,
a

ă hidraulică,
nou-nou ă. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând Opel Zafira, 2001,
135.000 km, aer condi

ă, 1.9 TDI, 105 cai
putere, închidere centralizata,
senzori de parcare, de ploaie, pilot
automat, oglinzi electrice, 6.800 €
negociabil. Tel. 0747-516864. (RR)

Vând Opel Astra, automată,
pentru persoanele cu handicap, 1.6
cmc, 4-5 u

ă pentru
tractor cu o singură axă, 600 €,
capote pentru tractor U445, 200 €
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând urgent Vw Passat 1,9 tdi,
înmatriculat, combi, 2005, 196.500
km reali, recent schimbat distribu

ă, accept test,
airbag, esp, abs, climatronic, oglinzi
electrice încălzite, semnalizare în
oglinzi, proiectoare cea ă, torpedou
frig cotieră fa ă spate, cârlig, audio
cd, fără accident. 6300 € neg. Tel.
0740-520382.

Vând Opel Astra Caravan 1,7
cdti, 2004, înmatriculat în RO, dar
trebuie adusă din Germania, 3700
€. Tel. 0745-866656.

Vând Logan stare excep ă,
cu toate dotările (full option), în
garan

ţie, 5.200 € negociabil, un
tractor Fiat cu plug, 4.500 €, un
trailer transport utilaje, 1.000 €. Tel.
0723-850354. (RR)

Vând autoturism, marca Peu-
geot 407, diesel, 2.000 cmc, 2005.
Preţ 7.000 €. Tel. 0745-266629. (rr)

Vând autoturism avariat, pentru
piese de schimb, 1.200 € negociabil.
Tel. 0729-407966. (RR)

Vând jante de aluminiu pe
15,16,17 ţoli, 550 lei/setul. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând diferite instrumente pentru
mecanici auto, preţuri negociabile.
Tel. 0255-240157, 0761-457617 (rr)

Vând OpelAstra Caravan, 1996,
neînmatriculat, 1.300 € negociabil.
Tel. 0761-402920. (RR)

Vând Fiat Punto, înmatriculat în
România, 1995, 1.400 € negociabil.
Tel. 0723-214338. (RR)

Vând Opel Zafira, 1.8, înmatri-
culat recent în ţar

ţe, în cutie, 1.000 lei/bucata. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând tractor, 42 cai putere,
2.700 € negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând un plug, pe 3 brazde,
pentru Fiat 445, 1.000 lei, un
electromotor pentru tractor mare
U650, 600 lei, o pomp

ţ

ţionat, 3.000
€. Tel. 0784-299993. (RR)

Vând Skoda Octavia 2, 2005,
înmatriculat

ţie,
ulei, filtre, deţin factur

ţ
ţ

ţional

ţie, ţinut în garaj, unic pro-
prietar, 16.400 km reali, preţ 6.500 €
negociabil. Tel. 0724-078749.

Vând Matiz 2005 cauciucuri noi
4 boxe, cd, motor întreţinut, înmatri-
culat, 950 €. Tel. 0761-896836.

Vând Ford Escort. Tel. 0745-
425904. Vând Renault Twingo euro
2, acte Germania, stare de funcţio-
nare, preţ negociabil. Tel. 0720-
242246, 0725-425847.

ştept oferte. Tel. 0740-770047. (rr)
Vând 2 motoare de ATW, noi-

nou

şi, 1.700 € negociabil. Tel.
0723-969919. (RR)

Vând semiremorc

Sunt agent de paz şi securitate,
caut loc de munc

Tân şi

şi
atestat) sau muncitor necalificat. M

şi electrice maşini de sp

şi instala

şi ş-
Severin, 20 lei/şedin

şi şoara, Beograd. Tel.
0742-773016, www.dekaraso.ro

Gratuit
şi ş-

tei. Tel. 0770-495824, 0742-773016
Execut acoperişuri, zid

ă
ă. Tel. 0731-

242844.
Doresc să am grijă de un copil

sau de un bătrân. Tel. 0770-776809,
0355-422133

Vând 3 locuri de veci la cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473

ăr din Re
ătar (am curs de

bucătar), agent de pază (curs
ă

găsi

ălat,
frigidere, tablouri electrice, montez
centrale termice

ă nivel începă-
tor până la avansat. Re

ări
monumentale, colorit, finisaje
n e l i m i t a t e : 0 7 4 2 - 7 7 3 0 1 6 ,
www.dekaraso.ro

Inginer mecanic, doctorat, limbi
străine, competen

ă, ofer servicii în zona
Re

ă ă
artificială Re ă, blocul po

ării,
rigips, gresie, mansardări. Echipă
serioasă, experien ă în domeniu.
Tel. 0740-558761.

ţa caut de lucru ca
ajutor de buc

ţi la telefon 0726-486587, rog
seriozitate.

Repar electrocasnice, sanitare,
termice

ţii
sanitare. Tel. 0746-213516.

Meditaţii german
ţa, Cara

ţa (2 ore). Tel.
0722-425981.

Sculptor, portrete, busturi,
statui, cochilii, învelitori grosimi 5-10
mm, beton armat cu plase, lucr

ţe marketing,
administrarea afacerilor, design -
sculptur

ţa, Timi

ţi tratamente salin
ţa, Lunc

ţ

Deţin cabriolet ţi,
evenimente, concesionez-vând
teren Semenic, parteneriat fonduri
europene, ofer gratuit, colaborativ
sediu ultracentral Timi

ă 1940 pt. nun

şoara. Tel.
0742-773016, 0770-495824.

Vând tractor 650 plus remorc
ţ 3.000 €. Tel. 0764-422290. (rr)
Vând autoturism Seat Ibiza,

2007, pe benzin
ţerie din piele, 125.000 mii

de km la bord, cu multiple extrase.
Preţ 6.500 €. Tel. 0744-868639. (rr)

Vând autoturism Ford Escort
Break Caravan, 1998, 1.6, 16 valve,
servo total, ABS, dublu airbag,
închidere centralizat

ţie nou

ţ 1.400 €. Vând pentru Opel,
motor de ventilator la radiator, huse
cu tije pt. portbagaj spate, 4 jante de
tabl ţoli pentru Ford, toate la
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Cump

ţie, motor de 1.6, pân
ţa sau Boc

ţie pe lanţ.
Preţ 3.200 € neg. Tel. 0726-833018.

Vând reductor, potrivit pentru
tractor, 400 lei. Tel. 0729-930260 (rr)

Vând urgent Vw Passat Combi,
1.9 TDI, 2005, 5+1, 101 cai putere,
74 kw, înmatriculat

ţie nou
ţ 6.300 € negociabil. Tel.

0740-520382. (RR)
Vând un circular cu jgheab, în

perfect ţionare, 600
lei, un aparat de sudur

ţ, 1.400 €, un plug pe

ţinut, 2.500 €, motociclete
Aprilia Chopper, 125, 600 €l, un
Suzuki, 1.400 €, pl ţe de frân

ţelu Ro ţ 2.000 €. Tel.
0760-329787. (RR)

Vând tractor John Deer, 70 cai
putere, 4x4, stare bun ţ
14.000 € neg. Tel. 0723-128805. (rr)

ă.
Pre

ă, 138 cai putere, 2
u

ă, geamuri
electrice, oglinzi electrice, ambreaj

ă, gri-metalizat, fără
rugină, înmatriculat Romania, acte
la zi, ITP-ul valabil până în 2015.
Pre

ă pe 13

ăr Dacia Papuc, neînma-
triculată sau înmatriculată, din 2002,
pe injec ă în
800 €, din zona Re

ă, distribu

ă, ABS, SPP, cli-
matronic, oglinzi electrice, închidere
centralizată, cârlig original, distribu-

ă schimbată, accept orice
test. Pre

ă stare de func
ă, cu tot ce

trebuie, 950 €, un set motor de
U445, 550 lei, o pompă hidraulică pt.
ridicat plugul, pentru Fiat 445, 250
lei, scule pentru mecanic auto. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Vând presă de balotat, româ-
nească, pe sârmă, 1.000 €
negociabil. Tel. 0722-663415. (RR)

Vând disc pentru tractor de
Piatra-Neam

ă cu 3 brazde, 450 €, un plug de
îngropat cartofii, cu 5 brazde, 450 €,
greble de adunat fânul pe curele,
450 €, jante de aluminiu, cu cauciuc-
uri de vară, 250 €, un set de jante de
tablă pentru Vw Transporter, cu
cauciucuri de vară, 200 €. Tel. 0767-
791282, 0723-918262. (RR)

Vând motor de tractor în 4
pistoane, cu baie rigidă, 600 €, un
plug cu 3 brazde pentru tractor Fiat
445, 1.200 lei negociabil, piese
pentru presă de balotat pe sârmă,
aparat de legat ace, reductor. Tel.
0744-381141. (RR)

Vând Mitsubishi Galant, 137 cai
putere, autoturism de garaj, foarte
bine între

ăcu ă
pentru Vw Tuareg, Opel Zafira, 150
lei/setul. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând Dacia Solenza, 62.000
km, 2.200 €. Tel. 0749-636617. (RR)

Vând tractoare, semănători

ă, 2006. Pre

Vând Ford Tranzit, înmatriculat,
2002, ma ă de marfă, 3.300 €. Tel.
0758-941034. (RR)

şi, tapi

şi distribu

şi şa.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând Ford Transit, 2003, înma-
triculat în România, acte la zi, în
stare foarte bun

şin

şi
diverse utilaje agricole, aduse din
Austria. Tel. 0722-685593. (RR)

Vând garaj în zona Tineretului
din O şu. Pre

şin

Vând ma
ţie 2001, motor de 1.6, ben-

zin
ţe, ma

ţ 400 € neg. Tel. 0747-977456
Vând microbuz marca Nissan

Trade, motor 3.000 cmc, Diesel,
înmatriculat în Spania. Accept
schimburi sau variante. Preţ 450 €
negociabil. Tel. 0747-977456

Vând Vw Passat, 1.9 Turbo
Diesel, 1994, numere de Franţa,
noi, actele sunt valabile un an. Preţ
950 € negociabil. Tel. 0747-97745

Vând motociclet

ţ 1.300 €. Tel. 0743-
992233

Vând 4 jante de tabl
ţ 200 lei.

Tel. 0729-824413. (RR)
Vând caset ţie mecanic

ţi spate, motor ventilator
radiator, huse cu tij

ţ 1.800 €.
Tel. 0732-850767. (RR)

Vând Tractor Românesc Fiat din
1990, 4x4, 3 pistoane, cabin

ţie 1990, stare tehnic
ţional ţ 4.200 €

negociabil. Tel. 0767-526983, 0746-
898531. (RR)

Vând Vw Passat 1.9 TDI Berlin
ţ

2.350 € negociabil. Tel. 0767-
526983 sau 0746-898531. (RR)

Vând autoturism Daihatsu,
2002, 989 cmc, benzin

ţ 1.300 € negociabil. Tel. 0767-
526983, 0746-898531. (RR)

Vând Renault Clio 1.2, an 1996,
înmatriculat, acte la zi, stare foarte
bun ţ 1.200 €. Tel 0356-
400242. (RR)

şin

şin

ş, Nipru,
cu motor boxer, cardan, 650 cmc,
verificare tehnic

şi
estetic

ă Fiat Stilo, an de
fabrica

ă, euro 4, 104.000 km, cauciucuri
de iarnă nou-nou ă de
garaj, 3.400 € negociabil. Tel. 0745-
974507, 0355-427855

Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705

Vând microbuz de marfă cu
numere de Spania, marca Citroen
C25, accept schimburi sau variante.
Pre

ă cu ata

ă valabilă până în
iunie 2013. Pre

ă 14 , 4
prizoane, pentru Ford. Pre

ă direc ă,
butuci ro

ă pentru
portbagaj Opel Astra Break. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând autoturism BMW 524,
2400 cmc, an 1991, cutie automată,
pilot automat, geamuri electrice,
închidere centralizată. Pre

ă, 2
manete, cauciucuri spate noi. Tel.
0742-943871. (RR)

Vând tractor universal 650, an
fabrica ă

ă excep ă. Pre

ă,
adus recent din Germania. Pre

ă, euro 4.
Pre

ă. Pre

Vând motoîncărcător Hanomac,
10.500 € neg. Tel. 0762-188929. (rr)

Vând biciclet
ţ 100 lei

ţ 140 lei. Nefo-
losite în ţar

ţie

ţie,
pentru VW Polo 6N (2001). Tel.
0761-815207.

Vindem online cauciucuri noi

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decat la magazin.
Transport gratuit în toata Romania.
Comenzi

ă de copii pt. vârsta
de 5-7 ani, pre

ă. Tel. 0749-044785.
Vând Vw Polo, 1.4 benzină,

2001, abs, servodirec ă,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
u

ă comandă originală,
aproape nouă, are

şi una pentru
vârsta de 7-9 ani pre

şi frân

şi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095.

Vând dubl
şi accelera

şi
reesapate ptr masini, 4x4, offroad,
motociclete, la pre

şi informatii pe www.
cauciucuridirect.ro, 0318-110 788.
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