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Auto-Moto-Velo
Vând la Bocşa Ford Mondeo, an
1995, motor 1.8, taxe la zi, înscris în
România, ITP până în 2015, 1350 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând ATV, 700 lei. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Răcăşdia Dacia 1400,
an 2003, al doilea proprietar, acte la
zi, cer doar act de comodat, multiple
dotări, 105.000 km, plus 4 roţi de
vară folosite şi 2 alt sezon, diferite
piese, 760 € neg sau 3200 lei. Tel.
0721-427173 (RR)
De vânzare tractoare, semănători, greble de fân şi diverse utilaje
agricole, preţuri avantajoase. Tel.
0722-685593. (RR)
Vând la Văliug Opel Ascona
pentru piese, motorul defect, 200 €.
Tel. 0255-235608. (RR)
Vând presă de balotat pe sârmă
românească plus cositoare cu lamă
după tractor, 1200 €. Tel. 0723128805. (RR)
Vând bicicletă copii între 4 şi 7
ani în condiţie foarte bună, 30 €. Tel.
0771-343635.
Vând un motor de Audi 80 1.8s
benzină + cutie din '94, este pe
maşină, accept test, la preţul de 200
€ negociabil în limita bunului simţ.
Tel. 0762-522763.
Vând utilitară 3,5 tone, din 1996,
ladă mare 3/2, cabină 3 locuri, motor
2477 cmc, consum mic 8%,
înmatriculată în Ro. Preţ 2500 € sau
variante cu off-road, jeep, utilitară în
Ro. Tel. 0765-651136.
Vând Vw Polo 1.4 benzină,
2001, abs, servodirecţie şi frână,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
uşi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095, 0769995543.
Vând subwoofer maşină JBL de
14 ţoli în cutie mochetată gri 80 € şi
staţie de maşină de 100 waţi sau de
200 waţi pe subwoofer 40 €. Oglinzi
electrice pentru BMW E30 (ursuleţ).
Tel. 0771-343635.

Editorial

Vând mountain bike pentru copii
9-15 ani cu suspensie faţă şi spate
în condiţie foarte bună. 50 €. Tel.
0771-343635.
Vând parbriz faţă Mazda 626 la
preţ avantajos 300 lei. Tel. 0730251300.
Vând scaune faţă Ford Fiesta.
Tel. 0730-251300.
Vând scuter MBK Jaguar cu
motor în 2 timpi de 49 cmc făcut de
Yamaha. Îşi face singur (automat)
amestecul de ulei. 2,75 Kw / 7000
rpm, 4,20 Nm / 6000 rpm. Este fabricaţie 2002, în condiţie bună, înmatriculat. 500 €. Tel. 0771-343635.
Vând Dacia Logan MCV5 break,
a.f. 2008, ţinut în garaj, cauciucuri
noi (iarnă şi vară), 72.000 km. Tel.
0255-527848, 0255-527932.
Vând Smart 600 cmc, culoare
ro şu-negru, înmatriculat, toate
actele la zi, singur proprietar. Tel.
0255-527848, 0255-527932.
Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705,
0754-298397.
Vând Fiat Stilo a.f. 2001, 1,6 l,
euro 4, 204.000 km, ţinută în garaj.
Preţ 3.400 € neg. Tel. 0745-974507,
0355-427855.
Ofer spre închiriere garaj, zona
piaţa Reşiţa Sud. Tel. 0741-270698.
BMW E30 (ursuleţ) 325i cu
volan pe dreapta, înscris în Irlanda.
Are 142 mii de mile cu toata istoria
de la data fabricaţiei. Maşina m-a
costat 6000 € cu tot ce e băgat nou
în partea mecanică şi o am din
ianuarie 2008. Am bonuri să justific
tot ce a fost făcut la ea. Merită
văzută. Impecabil din punct de
vedere mecanic. Alarma, închi-dere
centralizata şi 2 imobilizatoare
independente. Rog seriozitate, nu
piloţi de încercare.Tel. 0771-343635
Vindem online cauciucuri noi si
reesapate ptr masini, 4x4, offroad,
motociclete, la preturi cu ca. 25%
mai ieftine decat la magazin.
Transport gratuit in toata Romania.
Comenzi si informatii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318 110 788.

Dan Popoviciu

Mă întorc într-o seară, spre noapte, acasă. Copilul îmi
dăduse de cu seară un ultimatum, cum să mă prezint cu o
surpriză. Opresc taxiul la chioşcul de lângă bloc, chioşc ce
are program non-stop sau cum îi place unui amic să spună,
parodiind dulcele grai de peste Prut, veşnic deschis.
Servirea se face după miezul nopţii, la un gemuleţ. Nimeni.
Bat. Nimeni. Mă uit pe lateralele construcţiei şi văd
doamna sau domnişoara vorbind la mobil. Bat la geam,
nimic. Insist, parcă mă aude. Deschide ferestruica şi mă
întreabă cu doi ochi albaştri năvăliţi de lacrimi, ce doresc.
Prima reacţie a fost să îi şterg lacrimile de pe ochi. Apoi, ca
un om civilizat ce mă cred, am încercat să mă prefac că
nu-i văd durerea. Am comandat, am plătit, spunîndu-i că

Preţ 1,5 lei
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Imobiliare
Vând casă 3 camere, grădină cu
pomi fructiferi 1500 mp, anexe. Tel.
0724-297426.
Vând casă 2 camere, grădină,
garaj + materiale de construcţie, cu
mobilă cu tot, 21.000 € neg. Colonia
Bolnovăţ nr. 14, Reşiţa. Tel. 0723896992.
Apartament de vânzare, 3
camere, confort 1, decomandat,
îmbunătăţit, mobilat sau nemobilat.
Preţ neg. Merită văzut. Tel. 0757020095.
Vând teren 6000 mp la sosea,
100 m de vama Naidăş. Tel. 0743092858.
Vând casă în Doman, str. Slamina nr. 203, cu grădină, 2 curţi, 2
camere mari şi bucătărie, coridor şi
beci. Preţ neg. Tel. 0736-656546.
Vând apartament 3 camere, etaj
2 sau 4, în Luncă, A.I. Cuza nr. 36.
Preţ 28.000 €. Tel. 0730-804654.
Vând urgent casă în Dognecea,
2 camere, bucătărie, hol, baie cu
vană, hidrofor, fosă septică, teracotă, gresie, faianţă, uşă metalică,
67 mp locuibil + 210 mp curte +
grădină. Preţ 16.000 €. Tel. 0255236325.
Vând în Govândari apartament
2 camere, bucătărie, geamuri şi uşi
schimbate, stare foarte bun ă,
centrală, la parter în bloc cu 4 etaje,
25.000 €. Tel. 0770-604864. (RR)
Vând apartament în Moroasa II,
lângă Comisariat, bl. 69, str. Petru
Maior, ap. 9, 18.000 € neg. Tel.
0732-147902. (RR)
Vând 3 parcele de teren în zona
Reşiţa, pretabile pentru cabane. Tel.
0727-245233. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, loc liniştit, grădină
foarte mare, 30.000 €. Tel. 0753493145. (RR)
Vând în Băile Herculane apartament 3 camere, complet mobilat şi
utilat, parter, 55.000 € neg, sau
schimb cu garsonieră în Herculane
sau apartament în Caransebeş plus
diferenţa. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere, 17.500 €. Tel. 0756-456209
Vând casă în Reşiţa, zona
Muncitoresc, compusă din 2 apartamente, faţă în faţă cu cinema
Muncitoresc, 80.000 € neg. 0355410069, 0760-837732. (RR)
Vând garsonieră pe Calea
Caransebeşului, mobilată, centrală
proprie, gresie, faianţă, termopane,
balcon închis cu termopane, 11.000
€ neg. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
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PUBLICITATE
Vând în Ersig casă, 16.000 €
neg. sau o închiriez pe termen lung
gratis. Tel. 0728-604591. (RR)
Vând casă în Gătaia, 3 camere,
grădină intabulată, anexe, 30.000 €.
Tel. 0754-265686. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 2 îmbunătăţit, etaj 1,
22.000 € gol - 25.000 € plin şi
apartament 3 camere confort 1
îmbunătăţit, etaj 1, 32.000 € neg.
Tel. 0355-412016. (RR)
Vând casă compusă din 5
camere, pe Rândul 3 în Reşiţa,
42.000 €. Tel. 0749-380621. (RR)
Vând casă în Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 30.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând casă în Târnova, 5 camere
la front stradal, recent renovată,
salon, baie, 3 fântâni, grădină nu
foarte mare, 24.000 €. Tel. 0721742981. (RR)
Vând casă la Târnova, 3
camere, grădină, pomi fructiferi,
dependinţe, 13.000 € neg. Tel.
0355-883833.
Vând în Govândari apartament
3 camere decomandate confort 1,
etaj 3, cu îmbunătăţiri, 35.000 € neg.
Tel. 0729-137654, 0748-406496 (rr)
Vând în Gârlişte casă cu 3 corpuri din care 1 corp este bar-magazin şi 2 corpuri sunt case, două curţi,
2 pivniţe mari, fântână, 720 mp,
35.000 €; toate dotările din bar şi
magazin, mese, scaune, rafturi, frigidere, vitrine. Tel. 0721-858721 (rr)
Vând apartament în Luncă,
lângă Poliţie, multiple îmbunătăţiri,
21.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând în Oraviţa, zona gării,
apartament 4 camere în bloc de
cărămidă, etaj 1, 15.000 € neg. Tel.
0765-715660. (RR)
Vând în Oraviţa casă, lângă
primărie, str. Damaschin Bojincă nr.
18, 25.000 € neg. Tel. 0256-379792.
Vând în Bocşa, str. Sadovei,
apartament 3 camere, etaj 3, 20.000
€. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Bocşa apartament 3 camere, centrală termică, îmbunătăţiri
multiple, stare impecabilă. Tel.
0742-628903. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere confort 2, cu îmbunătăţiri,
20.000 € neg. Tel. 0761-606403,
0355-801117. (RR)
Vând casă în Glimboca, strada
principală, 2 camere la stradă, 3
camere anexe, grădină, curte mare,
37.000 €. Tel. 0355-404169. (RR)
Vând în Cărbunari număr de
casă, 1000 mp, 1000 €. Tel. 0736431062. (RR)
(continuare în pagina 3)
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
Sâmbătă spre duminică (30
spre 31 martie) se trece la ora
de vară. Ora 3 devine ora 4.

De ce plâng oamenii?
toate trec. Şi am plecat, întrebându-mă de ce plâng
oamenii. Posibile răspunsuri?
Pentru că sunt copii şi aşa sunt copiii. Plâng. Le e
foame, le e sete, au scutecele ude, le e dor de pieptul
mamei şi cine oare ştie ce dureri mai au micuţii ce vin pe
lume, doriţi sau nedoriţi. Evident că în privinţa dorinţei sau
a ghinionului, sunt multe de discutat. Şi de plâns.
Mai plâng oamenii, când au impresia că au descoperit
Raiul de pe pământ şi au sfârşit dîndu-se de-a berbeleacul
pe un tobogan ce-i duce direct în cazanul cu smoală. Cred
că mai plâng oamenii, când cred că şi-au găsit sufletul
pereche. Cea mai perversă automulţumire, dacă nu
narcisism al inimii. Şi ajung să vadă, peste ani, că trebuie

să plângă.
Oare de ce mai pot plânge oamenii? Pentru că-i doare.
Ce? Te miri ce! Că au cupa de miere ce le poate umple
sufletul lângă ei, dar mâinile le sunt ţinute de morala
societăţii şi nu le pot întinde pentru a-şi îndulci otrava unei
iubiri interzise. Sau poate, pentru că bărbatul visurilor sale
s-a transformat într-o povară ce vine cu absenţe şi mult
prea multe tăceri.
Un cititor critic ar întreba sau, mai degrabă ar constata,
„cine mai plânge astăzi?”
Iată, vânzătoarea de la chioşcul de cartier. Cine mai
plânge astăzi? Sau de ce plâng oamenii? Cred că, pentru
că sunt încă oameni.
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Primăria Reşiţa ne informează

Constatările şi nedumeririle lui Aghescu

În şedinţa operativă a primarului Mihai Stepanescu de astăzi,
În urmă cu o săptămână dl. Pavel Aghescu,
26.03.2013, cu factori de răspundere din cadrul Primăriei, s-a stabilit ca
directorul
Case SA şi preşedintele Clubului Sportiv
la mijlocul lunii iunie să fie finalizată locaţia de pe Aleea Gugu pentru
mutarea Pieţei de vechituri şi a Pieţei auto din actualele locaţii, acestea Gloria Reşiţa, a ţinut o conferinţă de presă cu două
teme:
fiind utilizabile ulterior.
- Clubul Sportiv Gloria Reşiţa
În prezent, angajaţii Direcţiei pentru Întreţinerea şi Repararea
- Datoriile şi ajutorul instituţiilor statului
Patrimoniului Consiliului Local continuă lucrările în teren şi întocmirea
La început a fost elogiată activitatea celui care a
documentaţiei aferente (avizări, aprobări).
fost sufletul CS Gloria Reşiţa, Doru Roşca. De la
acesta au rămas o serie de însemnări şi documente,
Începând cu 18 martie a.c., Serviciul Public «Direcţia de Asistenţă care acum citite, arată şi aspecte nu tocmai plăcute
Socială» a început redistribuirea alimentelor primite prin programul din activitatea clubului.
european de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele
Astfel a fost găsită o factură de 14 milioane de lei
mai defavorizate (PEAD). În acest context, invităm toate persoanele (lei vechi) din decembrie 2010, ce a fost adusă la
beneficiare, să se prezinte la depozitul situat în Reşiţa, Calea contabilitatea clubului de comisarul-şef Oncică, ea
Timişoarei nr.34, zona Câlnic, de luni până vineri, între orele 8:00 - reprezentând contravaloarea mesei servită de
18:00 şi sâmbătă între orele 8:00 -14:00 în vederea ridicării acestora.
jucătorii echipei de fotbal la Restaurantul Timea.
Menţionăm că suplimentul pentru fiecare beneficiar constă în
Factura a fost achitată din banii comisarului-şef în
următoarele produse: 1 kg de mălai, 1 pungă de paste făinoase, 2
pachete de biscuiţi, 4 kg orez, 1 cutie de bulion, 1 cutie roşii în bulion, 1 numele clubului, pentru ca apoi, acesta să aibă
pretenţia ca banii plătiţi să fie consideraţi drept
kg de zahăr, 1 kg fasole, 1 cutie mazăre.
cotizaţia sa personală la club. S-a făcut precizarea
că jucătorii au servit masa la Timea, dar în cu totul
Ca urmare a recepţiei primei părţi a halei de producţie aferente altă zi decât cea trecută pe factură, dată care,
firmei multinaţionale suedezo-coreene, S.C. Trimsol S.R.L. din Reşiţa, întâmplător sau nu, este data naşterii fiului domnului
amplasată vis- a - vis de staţia Mol din zona Câlnic, există posibilitatea Oncică, care este şi el fotbalist la Gloria Reşiţa.
angajării, cu sau fară calificare, pe lângă cei 140 de muncitori existenţi, Situaţia constatată de către preşedintele CS Gloria
circa 100 de persoane în perioada imediat următoare şi circa 400 de Reşiţa este considerată cel puţin imorală.
persoane în a doua etapă. Specificăm faptul că firma Trimsol asigură
De asemenea Pavel Aghescu este nemulţumit că
pe lângă salariu, tichete valorice, sporuri pentru ore suplimentare, sunt unii oameni care nu înţeleg să-şi achite datoriile
transport gratuit în cazul în care angajatul nu este din oraş, calificare faţă de club, dar se folosesc de el, precum Dan
gratuită etc.
Firiţeanu, care nu a plătit nici un leu, precum şi
Ca atare, primarul Mihai Stepanescu a făcut demersurile ce se discutatul comandant de poliţie, Lilică Oncică, care
impun către, Agenţia Judeţeană a Forţelor de Muncă, Comisia de foloseşte un garaj de aproape zece ani fără să
Dialog Social la nivel de Prefectură, sindicate (CNSLR - FRĂŢIA - plătească nici un leu pentru acesta. Dar
Filiala Caraş-Severin, BNS - Filiala Caraş-Severin, CARTEL ALFA - nemulţumirea cea mare este că se adeveresc
Filiala Caraş-Severin), prin care se va lua legătura cu muncitorii care vorbele spuse cu mai mult timp în urmă de Doru
fac naveta în afara Reşiţei (Buchin, Timişoara). Mai mult decât atât,
Roşca, precum că Gloria Reşiţa va trebui să-şi ia
având în vedere situaţia actuală s-a informat conducerea UCM Reşiţa
gândul
de la orice sprijin din partea Consiliului
cu privire la această posibilitate.
Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot prezenta Judeţean Caraş-Severin.
Referitor la a doua temă a conferinţei de presă,
la sediul firmei amintite anterior, respectiv la Compartimentul de Relaţii
cu Publicul şi Informare Cetăţenii din cadrul Primăriei Municipiului directorul Case SA, Pavel Aghescu, a arătat că este
nemulţumit de modul în care unele primării sau
Reşiţa, sau pot suna la numărul de telefon 0255-221964.
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reşiţa instituţii ale statului înţeleg să-şi respecte obligaţiile

financiare faţă de anumite societăţi comerciale care
au efectuat diferite lucrări în interesul cetăţenilor.

Astfel, Case SA a proiectat baza sportivă de la
Slatina Timiş, care a fost dată în folosinţă încă din
septembrie 2010 iar factura pentru această lucrare
nu a fost achitată nici până astăzi. Însă în aceeaşi
perioadă a fost inaugurată o bază sportivă similară la
Jupa, lucrare care a fost achitată integral, situaţie
care, în opinia directorului Aghescu, arata că nu
toate firmele sunt tratate la fel.
O altă nedumerire este cea referitoare la
soluţionarea unui litigiu pentru plata unei sume de
bani de către Camand impex srl către Case SA
pentru o lucrare de proiectare în Comuna Sasca
Montană.
„Judecătoria Reşiţa ne-a respins cererea de
plată, spune Aghescu, a câştigat Camandul, dar, la
ceva vreme după pronunţarea sentinţei, Camand a
plătit integral suma către noi. A fost judecată corect
această cauză, mă întreb eu?!”
I. Iliasă

Doamna Doina Cornea a fost condamnată!
Moto:
„Dacă îţi rupi lanţurile, te eliberezi,
Dacă îţi tai rădăcinile, mori.”
Proverb oriental
Societatea românească cunoaşte puţine personaje
emblematice. Refuzul recunoaşterii acestor personalităţi este
greu de explicat. Mă întreb de multe ori, de ce oare? Pe lângă
ce presupun, pare a fi şi „ceva mult mai serios”. Respectul
pentru aceste persoane trebuie să fie aproape sacru. Ce
putem aştepta de la o colectivitate (naţiune) care nu-şi
apreciază şi cinsteşte valorile, aproape singulare, repere
istorice şi morale demne de orice soclu, cu care te poţi mândri
fără să falsifici sau să romanţezi? Pentru naţionalişti ar trebui
să fie o fericire că pot să împartă acelaşi spaţiu şi timp cu
personalităţile neamului, dar totuşi, nu este aşa.
Doina-Maria Cornea, s-a născut în 1929, la Braşov, bunicii
ei fiind - pe linie maternă şi paternă - ţărani ardeleni cu originea
română. În 1948 devine studentă a Facultăţii de Litere din
Cluj, secţia franceză-italiană, unde este remarcată de profesorul Henri Jacquier - care-i va conduce lucrarea de licenţă şi-i
va propune un post de asistentă la această facultate. Se
căsătoreşte cu Leontin-Cornel Iuhas (în 1954), avocat din
Zalău, devenind mamă a doi copii, Ariadna şi Leontin-Horaţiu.
Întreaga familie se mută la Cluj, în anul 1958, Doina Cornea
devenind asistentă stagiară, apoi titulară la Facultatea de
Filologie a Universităţii din Cluj. Doina Cornea este un demn
urmaş al Şcolii Ardelene care şi-a onorat şi depăşit înaintaşii.
Este incredibil şi acum pentru mine cum o doamnă
delicată şi fragilă, mai mult fiinţă spirituală decât fizică, s-a
opus unui sistem. Imaginaţi-vă că doamna Doina Cornea se
plimba liber printr-o „grădină zoologică” mângâind leii, tigrii,
urşii, lupii, intrând în cuştile lor înarmată numai cu „vorba
dulce”… Avea mai mari şanse de a scăpa vie şi nevătămată
decât din postura de „inamic şi duşman al unui regim criminal
şi totalitar care nu cunoştea mila atunci când i te opuneai”. Ei o
denumeau „duşman al poporului”. Dar ea nu este decât un
luptător sacrificat voluntar pe altarul sau la picioarele acestui
popor, Doina Cornea a oferit totul, fără să ceară nimic. Nici
măcar recunoştinţa concetăţenilor noştri.
Dragostea pentru adevăr şi liberate, pentru Doina Cornea,
este mai preţioasă decât propria existenţă. A sacrificat tot ce
avea mai drag şi mai scump pentru idealuri şi principii, pentru
o viaţă demnă. Şi asta a făcut-o în cel mai natural mod cu
putinţă. Era atât de modestă şi de profundă încât această
atitudine dezarma pe oricine. Călăii se aşteptau ca în faţa lor
să stea „Goliat”, nu o fiinţa delicată şi firavă, modestă şi
blândă, care nu te poate atinge şi jigni nici cu o adiere. A fost
foarte greu pentru paznicii regimului ca să înţeleagă un astfel
de comportament, un astfel de spirit. Şi totuşi, au apelat de
câteva ori şi la violenţă. Voinţa Doamnei Cornea îi scotea
deseori din calmul aparent, dând curs instinctelor primare
care le domina personalitatea.
Primul gest de iubire a semenilor a fost o reacţie spontană
şi naturală din copilărie. Doina Cornea, în timpul ocupaţiei
hortiste, se solidarizează cu o colegă evreică. Părăseşte
şcoala împreună cu Fany, pentru că nu o putea vedea suferind
şi supusă discriminării. Încă din adolescenţă Doina Cornea
înţelege că trebuie să-şi apere demnitatea şi drepturile.
Modelele ei sunt intelectualii din perioada interbelică şi, mai
ales, episcopii greco-catolici arestaţi de comunişti pentru că
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nu vroiau să semneze „dispariţia confesiunii lor”, confesiune
care a trasat drumul aspiraţiei naţionale, visul fondator împlinit
pe deplin la 1 decembrie 1918. Aceştia au murit în închisoare
fără să semneze pentru dispariţia Bisericii Greco-Catolice.
Dacă treceau la ortodoxie rămâneau chiar episcopi, dar au
refuzat. Să nu uităm că Biserica Greco-Catolică din
Transilvania a întemeiat Şcoala Ardeleană, iar proiectul
politico-cultural al Şcolii Ardelene a fost „naţiunea română”.
Apoi a urmat Franţa. Doina Cornea a iubit-o la prima
vedere. A primit o bursă la Strasbourg. Acolo se minunează de
atitudinea intelectualilor francezi care „sunt în majoritatea lor
comunişti”. Ei l-au studiat pe Marx şi Engels, dar n-au fost în
România să vadă comunismul la casa lui. Tot în Franţa a ajuns
şi Ariadna. De acolo îi scrie mamei: „În Franţa am simţit,
pentru prima oară, că sunt o fiinţă omenească”. Este zguduită
de gestul fetei, dar înţelege că „tinerii se opun acestei vieţi
duble pe care sunt obligaţi s-o ducă dacă vor să reuşească”.
Urmează episodul Goma. Nu poate înţelege cum pot
intelectualii să stea pasivi fără să aibă o reacţie puternică. În
tot acest timp acumulează şi se educă pentru a-şi învinge
frica. Un moment important care o influenţează puternic şi o
nelinişteşte este prin ’75 când Ceauşescu cere tuturor
angajaţilor din instituţiile statului să-i jure credinţă. Asta este
prea de tot, „să te legi prin jurământ de o fiinţă umană supusă
greşelii”! Doina Cornea a returnat hârtia de acceptare a
jurământului fără să o semneze. Spusese doar „prezent”, de
frică, desigur! Dar gestul n-a fost băgat în seamă, a fost trecut
cu vederea. A mai trecut puţină vreme până când Doina
Cornea a fost gata să înfrunte sistemul comunist.
În anul 1982, Doina Cornea a trimis o scrisoare la Radio
Europa Liberă. Un eseu intitulat „Scrisoare către cei care n-au
încetat să gândească”. Era adresată dascălilor (profesorilor),
care erau rugaţi să părăsească „cadrul mărginit şi strâmt al
programelor” şi „să lucreze la trezirea spirituală a celor pe care
îi aveau în grijă.” Expeditorul dorea ca scrisoarea să rămână
anonimă, dar şi-a trecut numele real pentru uzul redacţiei.
Printr-o eroare, n-am motive să cred altceva, redacţia citeşte
numele expeditorului şi Doina Cornea, fără voia ei, ajunge în
linia întâi. Poate aşa a vrut destinul, iar noi aveam atunci nevoie de spiritul şi de curajul Doamnei Cornea. În acel moment
un sistem deja s-a pus în mişcare, goarna a cântat de luptă.
„Inamicul” era atât de fragil şi plăpând, dar în schimb avea
credinţă, moralitate, onoare, demnitate! Sistemul nu credea
decât în forţă şi, mai ales, era ateu! Uriaşul cu picioare de lut.
Urmează un război psihologic şi o hărţuire pe toate planurile, Securitatea aranjează ca Doina Cornea să fie exclusă din
învăţământ (1983), anchete peste anchete, izolarea şi intimidarea tuturor prietenilor şi cunoştinţelor, amenzi, ameninţări,
percheziţii. Întreaga familie este urmărită zi şi noapte. Odată
cu declanşarea ostilităţilor aproape totul se petrece la vedere.
Doina Cornea scrie mereu la Radio Europa Liberă, se adresează cetăţenilor României, familiei Ceauşescu, activiştilor
PCR etc. Dar mai ales are un set de scrisori adresate tinerilor.
Acestea erau citite în fiecare săptămână. Prin aceste scrisori
se opune distrugerii satelor şi a bisericilor, face recurs la
moralitate, la adevăr, la dreptate. Una dintre cele mai
interesante scrisori este: „Să nu îi dăm cezarului ce i se cuvine
lui Dumnezeu”! Textul se referă la degradarea morală a societăţii civile. Nu este religios - titlul este simbolic - , ci despre
viaţă şi adevăr. Întregul occident află despre dizidenta care-l

înfruntă pe Ceauşescu, şi protestează deseori pentru
tratamentul inuman la care este supusă. Aceasta este singura
apărare a Doinei Cornea.
Încet, încet, Doina Cornea se căleşte, îi dispare frica şi
devine foarte activă. Introduce timid literatura de „samizdat”.
Traduce câteva lucrări care mai apoi sunt multiplicate de mai
multe persoane prin scris de mână. Pune în circulaţie prin
această metodă „Cele trei etici”, de Ştefan Lupaşcu, „Tao-TeKing”, tradus din franţuzeşte, „Justice et vérité”, de Gabriel
Marcel. A urmat chiar o „revistă samizdat”, revista Idei. A
apărut în 6 numere, circulând destul de mult, până s-a sesizat
Securitatea. În această revistă a fost publicat chiar şi
Constantin Noica.
Doina Cornea a fost arestată în urma evenimentelor de la
Braşov, pentru „atentat la securitatea statului”! În ’87, cu
ocazia alegerilor locale, izbucneşte revolta muncitorilor de la
Steagul Roşu. Doina Cornea anină deasupra porţii o pancartă
de solidaritate cu muncitorii de la Braşov. Însă consideră că
nu-i suficient. Confecţionează 160 de manifeste pe care le
împrăştie împreună cu Tin-Tin, fiul său. A doua zi de dimineaţă
este luată cu asalt de miliţieni şi securişti. După percheziţia
locuinţei este invitată la Securitate pentru declaraţii. Continuu,
timp de 36 de ore, este anchetată de mai multe echipe de
securişti, deşi recunoscuse că manifestele îi aparţineau. În
acest timp nu i se oferă hrană şi apă, şi nu i se spune clar că şi
Leontin este anchetat şi arestat. În fiecare zi, timp de 30 de
zile, este anchetată câte 6-7 ore pe zi. După ce lumea liberă
află că Doina Cornea este arestată, reacţia este atât de
puternică - a mass-media, a societăţii civile, a politicienilor
europeni - încât după 10 zile Doina Cornea şi fiul ei, Leontin
Iuhaz, au fost eliberaţi. A fost o victorie asupra sistemului
comunist. Sistemul, în generozitatea lui, de gura occidentului
i-a făcut cadou Doinei Cornea „o închisoare mobilă” cu zidurile
tot mai înalte.
Perioada de detenţie a fost cumplită din cauza
remuşcărilor şi a fricii pentru viaţa fiului ei. Ameninţarea
permanentă a securiştilor cu „pedepsirea exemplară” a lui TinTin, a fost un calvar greu de îndurat. Doina Cornea îi solicitase
ajutorul, iar Tin-Tin n-a putut s-o refuze. El avea totuşi, doi
copii mici. Vă puteţi imagina prin ce trecea această firavă
făptură, care se simţea responsabilă pentru ceea ce i se
întâmpla fiului ei şi familiei lui! Tot universul Doinei Cornea se
prăbuşise, i-a rămas doar credinţa în Dumnezeu. Datoria faţă
de Leontin era foarte mare. Aşa cum Leontin nu putea exista
biologic fără Doina Cornea, nici ea nu putea exista spiritual
fără el. Doar Leontin o putea opri, dar n-a făcut-o niciodată. A
încurajat-o şi a ajutat-o să lupte cu sistemul, să scrie istorie, să
pregătească conştiinţa unui popor pentru un moment
favorabil în devenirea lui.
La final aş vrea să-mi întreb concetăţenii dacă şi-au dat
seama de faptul că sunt contemporani „cu o fiinţă minunată
care i-a iubit necondiţionat, fără să-i cunoască şi fără să le
ceară vreodată ceva”? Doina Cornea este acum condamnată
încă o dată. Condamnată de societatea liberă pentru care a
luptat. Simbolic este mai grav decât întemniţarea din timpul
comunismului. Dacă rarele noastre valori autentice sunt
condamnate la uitare, care sunt reperele morale la care se
raportează noua generaţie?
Sărut-mâna, Doamnă!
Reşiţa, 24.03.2013
Vlada Vişatovici
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Vând casă lângă localitatea
Gătaia, 16.200 € sau schimb cu
casă în zona de deal sau munte. Tel.
0742-127772. (RR)
De vânzare casă în zona
Muncitoresc din Reşiţa cu 4 camere,
bucătărie, baie şi cămară, gresie,
faianţă, gaz, canalizare şi curte. Tel.
0730-535848. (RR)
De vânzare casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762414158. (RR)
Vând apartament confort 2
camere în Moroasa I, 16.500 €. Tel.
0355-804733. (RR)
Schimb apartament în Reşiţa, 2
camere, cu o cameră la cămin plus
diferenţa. Tel. 0742-698947. (RR)
Vând casă în judeţul Arad, 2
camere, bucătărie, baie, hol, curte
mare. Tel. 0762-112012. (RR)
Vând la Oraviţa centru, casă cu
etaj, 9 camere, scară interioară,
bibliotecă, baie cu boiler, apeduct în
curte, terenul este de 500 mp, garaj,
obiecte foarte vechi bune pentru
făcut muzeu, 45.000 lei. Tel. 0255571910. (RR)
Gratuit locaţie gestiune bufet şi
locuinţă, staţiunea Semenic, contra
îngrijire complex; sediu 40 mp ultracentral Timişoara contra colaborări
sau chirie 165 €. Tel. 0742-773016.
Semenic, 1400 mp teren, alăturat pârtiei începători, şoselei, vând
15 €/mp sau concesionez 1 €/mp,
redactez cereri fonduri europene.
Tel. 0742-773016, 0770-495824.
Ofer gratis pentru folosinţă
4.000 mp teren agricol (grădină) în
satul Duleu, comuna Fârliug. Tel.
0355-568710.
Vând apartament 3 camere etaj
2 zona Moroasa. 83 mp + boxă, 2
băi, renovat total, podele stejar
masiv, încălzire proprie, instalaţie
electrică 80% nouă. Balcon închis şi
izolat. Bloc reabilitat termic. Preţ
32.000 € neg. Tel. 0731-359754.
Apartament 2 camere semidecomandat în Moroasa 1, bloc
cărămidă, 60 mp, centrală termică,
fără îmbunătăţiri majore, în alb, bloc
acoperit, taxe achitate, 18.000 €.
Tel. 0720-006988.
Ofer spre vânzare/închiriere
spaţiu comercial situat în Bocşa.
Toate utilităţile, având un vad
comercial foarte bun, efectuându-se
comerţ cu amânuntul de peste 15
ani. Spaţiul este dotat cu vitrine
frigorifice, rafturi, aer condiţional,
fiind complet utilat pentru magazin
alimentar. Tel. 0744-360173.
Vând garsonier ă renovată,
centrală pe cupru, gresie, faianţă,
termopane, uşi schimbate. Tel.
0770-457512.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 decomandat, bloc de
cărămidă, cu centrală, termopane,
gresie, faianţă preţ 19.500 € neg.
Tel. 0770-455783.
Închiriez garsonieră complet
renovată, bloc de 4 etaje, cu
centrală, termopane, gresie faianţă,
mobilată complet preţ 100 €. Tel.
0770-455783.
Vând casă Reşiţa Dealu Crucii,
zonă liniştită, 3 camere, baie,
centrală, garaj, anexe. Tel. 0732624586, 0355-415608.
Persoană fizică, vând apartament, 70 mp, fără îmbunătăţiri, situat în Calea Timişorii, bl. 25, etaj 2,
compus din: 2 camere decomandate, bucătărie, baie, balcon, debara,
pivniţă. Preţ negociabil 19.500 €.
Tel. 0723-390504, 0737-515163,
0355-408973.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând la preţ bun apartament 3
camere, zona Gara de Sud Reşiţa.
Tel. 0726-701010.
Vând casă Secăşeni. Tel. 0726701010.
Vând casă în Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz metan,
curte, garaj, anexe, grădină cu pomi
fructiferi, 540 mp. Tel. 0744-615904.
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Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătăţit 13.500. Tel. 0746769501.
Casă situată în centrul comunei
la 50 m de biserică şi primărie, la o
distanţă de 12 km de Comuna
Sasca Montană şi zona turistică
Cheile Nerei. Este construită din
cărămidă arsă, construcţie solidă cu
posibilităţi de extindere, cu grădină
situată în faţa casei. 2 fântâni cu apă
potabilă în curtea casei, anexe
gospodăreşti (şopru lemne, bucătărie de vară), fosă septică, terasă cu
foişor cu intrare pe lateral, hol închis
cu verandă etc. Tel. 07880545013.
Vând sau schimb cu apartament
în Reşiţa casă Bocşa Montană 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faianţă,
podele laminate, centrală termică,
termopane, curte acces auto,
anexe, grădină. Tel. 0749-319691.
Vând apartament în Reşiţa
confort 2 îmbunătăţit, 2 camere,
bucătărie, baie, balcon interior
închis, gresie, faianţă, termopane,
încălzire, schimbată uşa la intrare,
termoizolat exterior, etaj 4/4 cu
acoperiş, Micro 2 piaţa Intim. Tel.
0771-449583.
Vând urgent apartament 2 camere, decomandat, fără îmbunătăţiri, doar uşă metalică, etaj 1/4, preţ
15.500 € neg. sau schimb cu
garsonier ă plus diferen ţ ă, cu
cheltuieli la zi. Tel. 0731-205677.
Vând garsonieră în Reşiţa Aleea
Tineretului, bl. 5, etaj 1, suprafaţă 32
mp, compus din cameră, baie bucătărie, hol, uşă intrare metalică, geam
temopan. Utilităţi apă caldă + rece,
gaz, încălzire sistem centralizat,
toate utilităţile sunt contorizate. Preţ
13.200 €. Tel. 0724-070200.
Vând terenuri extravilan, în
Zorlenţu Mare, livadă (pruni) 4100
mp şi teren arabil 1600 mp cu 0,5 €.
Tel. 0728-510783.
Caut să închiriez (nu am) apartament cu 1 sau 2 camere nemobilat
pe termen lung. Tel. 0764-335767.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunca, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Închiriez spaţii comerciale şi
birouri cu suprafeţe cuprinse între
40 şi 200 mp în Reşiţa diferite zone
ale oraşului. Ofer spre închiriere
spaţii pentru depozitare cu suprafeţele între 500 şi 3000 mp în Reşiţa.
Tel. 0724-070200.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 min. de centru în Reşiţa, 2
camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 €/luna + 2 luni avans garanţie. Info e-mail romaniidinafaratarii
@yahoo.com
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa zona Intim, etaj 1/4, semidecomandat, izolaţie exterioară şi geamuri termopan. Tel. 0740-901345.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 băi, cu
îmbunătă ţiri, parter înalt, preţ
36.000 €. Tel. 0771-390864.
Vând terenuri extravilan Zorlenţu Mare 5700 mp cu 1200 € livadă şi
teren arabil. Sună pt. detalii. Pomii
pot fi schimbaţi. Tel. 0728-510783.
Închiriez apartament cu 3
camere, mobilat, cu toate utilităţile
necesare, în zona Valea Domanului.
Tel. 0726-237843.
Vând ap. 2 camere, geam termopan, gresie+faianţă, uşă metalică, vană instalaţii sanitare noi, sau
schimb cu garsonieră + diferenţa.
Ap. este conf. 3 şi este situat în
luncă, 36 mp. Tel. 0720-347375.
Vând casă+teren pe Calea
Caransebeşului km6 în suprafaţă de
5755 mp. Casa este compusă din 4
camere locuibile şi 2 la demisol
neterminate + pivniţă. Pe teren mai
este şi un grajd de 8 m pe 4m, un
bazin de 10 t apă, pomi, vie, mai
multe inf. la tel. Preţul este de
35.000 €. Tel. 0766-531009.
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Închiriez urgent garsonieră zona
gen. 8 parter. Tel. 0765-386323.
Închiriez spaţiu comercial, 50
mp, parter bloc, situat în aleea Felix,
bl. 4/3/4, modernizat, numai pt.
activităţi de birouri, prestări servicii,
cabinete medicale sau mediere,
asigurări etc. chiria 200 €/lună. Tel.
0744-524991.
Vând apartament în zona complex Hehn, termopane, centrală,
parchet lemn, gresie, faianţă, mobilă, zonă liniştită, et. 4/4, acoperiş
făcut nou din 2011. Preţ 26.000 €
negociabil sau predau rate +
diferenţă 4000 €. Tel. 0727-402994.
Vând apartament cu 2 camere,
etaj 3 din 4, confort 1, semidecomandat, zona Poliţie, stare foarte
bună, negociabil în funcţie de oferta
cumpărătorului. Tel. 0771-290801.
Închiriez spaţiu comercial şi
spaţiu prestări servicii cu toate
utilităţile şi vad comercial bun în
Bocşa la D.N. Reşiţa-Timişoara. Tel.
0732-097398.
Vând pădure în Bocşa, zona
cetăţii, 1,5-3,0 ha. Tel. 0732-097398
Vând apartament 2 camere,
zona Universitate, et. 2, îmbunătăţit
la cheie. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0744-587716.
Ofer apartament numai unor
elevi, studenţi, absolvenţi. Tel.
0720-008513.
Ofer spre închiriere garsonieră
Micro 4, toate utilităţile, 100 €/lună.
Tel. 0748-131343.
Vând garsonieră în Luncă sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0766-256692.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0355-410569.
Vând garsonieră conf. 1, centrală termică, amenajat deosebit,
eventual complet mobilat şi utilat.
Tel. 0770-454665, 0721-682297.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, centrală termică, amenajat
deosebit, eventual complet mobilat
şi utilat. Tel. 0770-454665, 0721682297.
Vând pe bd. A.I. Cuza, lângă
staţia Luncă, apartament 2 camere
decomandat, conf. 1, bloc 32, sc. 3,
ap. 3, 59,7 mp, cu boxă la subsol
13,24 mp. Preţ 42.000 € neg. Tel.
0720-311810.
Vând garsonieră Moroasa 1, str.
Pop Telecan, complet utilată,
15.000 € neg. Tel. 0729-676545.
Vând apartament 3 camere,
ultracentral, cu scară interioară, în
Reşiţa. Tel. 0744-622284, 0355402848.
Vând sau schimb casă la ţară,
25 km de Reşiţa. Tel. 0743-231762.
Vând sau schimb casă cu
apartament2 camere + dif. Tel.
0741-528025.
Închiriez spaţiu comercial 100
mp, bd. Republicii 20. Tel. 0744103661.
Vând casă sau schimb cu apartament. Casa 81 mp, 3 camere,
bucătărie, hol, terasă mare
acoperită cu gazon natural, apă
curentă, canalizare şi grădină 230
mp lângă casă. Tel. 0752-951705,
0754-298397.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere conf. 1, str. G.A. Petculescu bl. 5, sc. 1, ap. 14. Tel. 0743065496.
Vând 2 camere cămin, zona
Intim, cu îmbunătă ţiri, gresie,
termopane, încălzire, instalaţii noi,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017.
Vând teren ideal pt. construcţii,
la intrarea în Sasca Montană (zona
Cheile Nerei), 11.500 mp, front
stradal 2 laturi, preţ 8 €/mp uşor
negociabil. Tel. 0734-068742.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, decomandat, C. Caransebeşului bl. 17, et. 3. Tel. 0729137654, 0770-473063.
Vând apartament 2 camere
conf. 1, decomandat, 67,5 mp, lângă sc. gen. 12, cu îmbunătăţiri multiple. Preţ neg. Tel. 0731-162280.
Vând apartament 2 camere, 34
mp, et. 4, conf. 3, total renovat,
izolat, climă, zona Luncă. Preţ
18.500 €. Tel. 0727-309416.
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Vând apartament 2 camere. Tel.
0762-660016.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + dif. Tel.
0722-501895.
Vând apartament 4 camere,
decomandat, conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, centrală termică nouă,
boxă garaj, Reşiţa, Moroasa 2. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.
Vând apartament 2 camere,
Bocşa Română, cu toate facilităţile,
renovat interior, exterior, mobilat/
nemobilat. Tel. 0747-029212.
Vând apartament 3 camere, et.
2/4, Luncă (lângă Poliţie), bd. A.I.
Cuza nr. 26. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0730-804654, 0355-427838.
Cumpăr apartament 2 camere,
zona Centru, Moroasa, Luncă,
exclus parter şi ultimul etaj. Tel.
0355-422363, 0770-593554.
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,

baie, hol şi cămară de alimente + o
clădire în curte, garaj şi anexe,
grădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând apartament 2 camere
conf. 2 îmbunătăţit, et. 3, Micro 1.
Preţ 18.000 € neg. sau prin programul Prima Casă. Tel. 0355-805986.
Vând casă 3 camere, grădină cu
pomi fructiferi 1500 mp, fântână în
curte, multe anexe (Ticvaniul Mic).
Tel. 0724-297426.
Vând casă recent renovată, în
Reşiţa. Str. M. Kogălniceanu, compusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Email: H.johann@ onlinehome.de
sau tel. 0049 69 38 013439.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând cas ă Dognecea. Tel.
0733-594473.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui teren extravilan
înscris în C.F. nr. 33008 ORAVIŢA, nr. cadastral 33008 în suprafaţă
de 9.057 mp, situat în Oraviţa, zona adiacentă Centurii ocolitoare DJ
573C, conform H.C.L. nr. 27/28.02.2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 01.04.2013.
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.04.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa.
Ofertele se depun până în data de 16.04.2013, ora 16, la camera
5 - registratură.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar MAGISTER SPRL cu sediul în
Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei SC RECHIN TRANS SRL:
l Autoturism BMW 318 CI - 3.230 euro; l Autoturism Land Rover
Discovery - 4.110 euro; l Autobasculantă Roman DFK - 3.080 euro;
l Autobasculantă DAF FAD CF 85430 S -29.920 euro; l Autobasculantă DAF FAD CF 85410 - 39.150 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 02.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL, din Reşiţa.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SC TUDORACHE COMPANY SRL cu sediul în
Caransebeş, str. Calea Severinului, nr. 215, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL,cu sediul în Reşiţa, str.
Horea, bl. 7A, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la licitaţie
publică a următoarelor bunuri aflate în patrimonial debitoarei:
l Dacia CS02UZD;
l Dacia CS02YSR;
l Presă hârtie.
Licitaţia publică va avea loc în data de 02.04.2013 ora 15:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunului, în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar SCP MAGISTER SPRL
din Reşiţa.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
SCP MAGISTER SPRL din Reşiţa, începând cu data publicării
anunţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC CARAS
INSTAL CONS SRL Reşiţa, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă, a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Autoturism Daewoo, an fabricaţie 1999, preţ 850 euro; l Autoutilitară Aro 320, an fabricaţie 1999, preţ 1.000 euro; l Autoturism
Dacia 1310, an fabricaţie 1995, preţ 300 euro; l Autoutilitară camion
Roman, an fabricaţie 1986, preţ 1.230 euro; l Autospecializată
basculantă IM Marsa, an fabricaţie 1985, preţ 800 euro; l Remorcă 5
tone, an fabricaţie 2002, preţ 312 euro; l Grup sudură, 1 buc, preţ 62
euro; l Tuburi oxigen - 10 buc., preţ 1.030 euro; l Corp birou lemn - 8
buc., preţ 184 euro; l Scaune birou - 23 buc., preţ 299 euro; l Masă
mare lemn - 1 buc., preţ 23 euro; l Corp bibliotecă - 1 buc., preţ 29
euro.
Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 02.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL, relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.
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România va solicita prelungirea cu o
perioadă de trei săptămâni maximum o lună a
termenului de 12 aprilie, până la care ţara
noastră trebuia să adopte o legislaţie adecvată
privind regimul restituirii proprietăţilor, a
declarat premierul Victor Ponta.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a lansat numărul de TelVerde:
0.800.888.555, un serviciu telefonic gratuit, destinat semnalării cazurilor
de încălcare a protecţiei copilului în domeniul audiovizualului. Potrivit
unui comunicat, CNA îşi propune ca fiecare copil să poate ajunge, cu
ajutorul părinţilor şi al profesorilor, să facă diferenţa dintre bine şi rău în
audiovizual şi să îşi cunoască drepturile şi libertăţile.

Metodologia de înscriere a copiilor în
clasa I }i în cea preg@titoare a fost
publicat@ în Monitorul Oficial
Înscrierea copiilor în clasa I şi în cea pregătitoare va avea loc în
două etape: prima - între 2 şi 22 aprilie, iar cea de-a doua - între 8 şi 17
mai.
Este obligatorie înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor care
împlinesc 6 ani până la 31 august 2013. La solicitarea părinţilor se pot
înscrie în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc 6 ani până la 31
decembrie, după o evaluare însă.
Copiii sunt acceptaţi automat dacă optează pentru unităţile de
circumscripţie, iar, dacă alegerea vizează şcoli din afara acesteia,
pentru departajare se aplică mai multe criterii.
Primul set de criterii, denumite generale, sunt legate de existenţa
unui handicap, de faptul că viitorul elev este orfan sau provine dintr-un
centru de plasament, precum şi de evetualitatea în care acesta are un
frate care învaţă în unitatea şcolară dorită. În caz că nu se poate face
departajarea, intervine al doilea set de criterii, stabilte de fiecare unitate
în parte.
Dacă, după prima etapă, copilul nu este primit unde a dorit
părintele, el poate fi înscris la şcoala de circumscripţie numai dacă s-a
bifat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, el
participă la a doua etapă de înscriere.
Potrivit metodologiei, care este publicată şi pe site-ul ministerului
edu.ro, clasa pregătitoare rămâne parte componentă a învăţământului
primar, aşa cum prevede Legea educaţiei adoptată sub mandatul
fostului ministru Daniel Funeriu, dar ea va putea fi organizată atât în
şcoli, cât şi în grădiniţe, în fucnţie de posibilităţi. De asemenea, la clasa
pregătitoare vor preda numai învăţători care au urmat cursuri speciale
pentru acest nivel de şcolarizare.

La propunerea Ministerului Justiţiei, Guvernul
a aprobat în cadrul şedinţei de miercuri, 20 martie
2013, Memorandumul cu tema „Analiză privind
Mecanismul de Cooperare şi Verificare Instituirea, implementarea, perspectivele şi
direcţiile de acţiune propuse.”

Memorandum cu tema: Negocierea }i semnarea
Aranjamentului administrativ pentru aplicarea
Acordului între România }i Republica Serbia în
domeniul securit@]ii sociale
Acest memorandum a fost aprobat.
Prin acest nou acord care a fost negociat se reglementează relaţiile
dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, având ca scop
principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială
realizate pe teritoriul ambelor state, acordarea indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiei de maternitate,
indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţiei pentru
prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiilor,
prestaţiilor în natură în caz de boala şi maternitate, prestaţiilor în natură
în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorului de deces şi
alocaţiei de stat pentru copii.

Hotărârea privind ocuparea
posturilor vacantate după data de 1
ianuarie 2013 pentru personalul
din sistemul de asistenţă socială
Prin Hotărârea adoptată de
Guvern se creează posibilitatea ca
fiecare ordonator de credite să
stabilească posturile absolut
necesare a fi ocupate prin concurs
sau examen, în funcţie de situaţia
concretă existentă, în funcţie de
categoriile de personal absolut
necesare, de legislaţia care trebuie
respectată, precum şi de
posibilităţile financiare existente.
Angajarea prin concurs sau
examen a personalului se
realizeaz ă pentru posturile
vacantate în anul 2013, numai cu
încadrare în cheltuielile de
personal prevăzute în bugetul
aprobat.

MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România
şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale
Acest memorandum a fost aprobat.
În prezent, între România şi Republica Serbia se aplica Acordul
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenţei medicale a asiguraţilor, încheiat la Bucureşti, la 20 martie 1976.
Ambele părţi şi-au exprimat disponibilitatea pentru încheierea unui
nou acord în domeniul securităţii sociale, care să aibă în vedere
Taxa pe valoarea adăugată
evoluţiile înregistrate în practică încheierii acestor tipuri de tratate şi
care să reglementeze şi acordarea pensiilor şi a altor drepturi de poate fi dedusă pe bază de bonuri
fiscale numai dacă furnizorul/presasigurări sociale.

Hot@râre privind acordarea presta]iilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 2013
Această hotărâre prevede numărul total al
biletelor de tratament balnear acordate în anul
2013 prin sistemul organizat şi administrat de
Casa Naţională de Pensii Publice, care poate
fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de
stat. Acesta se stabileşte în urma finalizării
procedurii de achiziţie respectând legislaţia în
vigoare, în corelaţie cu raportul preţ/bilet
practicat de către operatorii economici
participanţi la procedura de achiziţie.

Ocuparea posturilor
vacantate

Potrivit prevederilor legii privind sistemul
unitar de pensii publice „Locurile de tratament
balnear se asigura în unităţile de tratament din
proprietatea CNPP şi, în completare, prin
contracte încheiate, potrivit legii cu alte unităţi
de profil”.
Numărul biletelor de tratament balnear ce
se acorda gratuit categoriilor de persoane
beneficiare conform legii, precum şi
categoriilor de persoane beneficiare ale

sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale se stabileşte prin
aplicarea unui procent de maxim 15% la
numărul total de bilete de tratament.
Obiectul de reglementare al hotărârii îl
constituie acordarea prestaţiilor sub forma
biletelor de tratament balnear pentru anul
2013, prin sistemul organizat şi administrat de
CNPP şi nu vizează pentru anul 2013
acordarea biletelor de odihnă.

tatorul a menţionat pe bonul fiscal,
cu ajutorul aparatului de marcat
electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului şi dacă bonul fiscal este de cel
mult 100 de euro (inclusiv TVA),
potrivit normelor metodologice de
aplicare a noului Cod Fiscal, care
au intrat în vigoare pe 14 martie.
Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe bază de bonuri
fiscale.

l Începând din 15 martie 2013, pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu este disponibil calculatorul care ajută şoferii să afle valoarea timbrului de mediu l
Comisia pentru elaborarea unei strategii de reindustrializare a României va începe să funcţioneze la 28 martie şi îşi va finaliza lucrările în luna septembrie a acestui an l
Conducerea Fondului Monetar Internaţional a aprobat prelungirea cu trei luni a acordului preventiv încheiat cu România în anul 2011 l Partidul Forţa Civică şi PNŢCD Aripa Aurelian Pavelescu au semnat un protocol de constituire a unei alianţe politice. Noua construcţie se va numi Alianţa pentru Dreptate şi Adevăr l Senatorul Vasile
Blaga a fost reales preşedinte al PDL la Convenţia Naţională Extraordinară din 23 martie l Coplata va intra în vigoare de la 1 aprilie, astfel că pacienţii vor plăti la
externarea din spital o sumă cuprinsă între 5 şi 10 lei l Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să limiteze la 2.000 lei de la 10.000 lei în prezent plăţile cu
numerar între persoanele juridice l Sâmbătă spre duminică (30 spre 31 martie) se trece la ora de vară. Ora 3 devine ora 4 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordin Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice nr. 85/2013 privind modificarea şi
completarea Procedurii de emitere a certificatelor de
origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi
industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr. 1.341/2012 (M.O. nr.
65/30.01.2013)
l Ordin ministrului afacerilor interne nr. 6/2013
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului
afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea
procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătore şti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite
în favoarea personalului Ministerului Afacerilor
Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie31 decembrie 2013 (M.O. nr. 67/31.01.2013)
l Legea nr. 36(r2)/1995 - Legea notarilor publici şi
a activităţii notariale nr. 36/1995 (M.O. nr.
72/04.02.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
3104/2013 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.239/2012 (M.O. nr. 75/05.02.2013)
l Legea nr. 7(r2)/1996 - Legea cadastrului şi a
publicit ă ţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr.
83/07.02.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3129/
2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
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sportului nr. 5.561/2011 (M.O. nr. 84/07.02.2013)
l Legea nr. 241(r1)/2006 - Legea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
(M.O. nr. 85/08.02.2013)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul din
2012 - Regulamentul educaţiei fizice militare (M.O.
nr. 88bis/11.02.2013)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 195/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului mediului şi
pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de
recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic,
la care vânarea este permisă, pentru sezonul de
vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013 (M.O. nr.
90/12.02.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 2/2013
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede din argint dedicate aniversării a 350 de
ani de la înălţarea bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli
din Rogoz, Maramureş (M.O. nr. 96/15.02.2013)
l Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe
anul 2013 (M.O. nr. 106/22.02.2013)
l Legea nr. 6/2013 - Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2013 (M.O. nr.
107/22.02.2013)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Norma tehnică din 2013 - Normă tehnică pentru
producerea vinurilor cu indicaţie geografică (M.O. nr.
111/26.02.2013)
l H.G. nr. 27/2013 pentru completarea anexei la
Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994
privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care
particip ă Parlamentul României (M.O. nr.
111/26.02.2013)

Numiri la CCR
Preşedintele Traian Băsescu l-a numit pe Daniel Marius Morar în
funcţia de judecător la Curtea Constituţională pentru un mandat de 9
ani, începând cu data de 9 iunie 2013.
Valer Dorneanu a fost validat de plenul Camerei Deputaţilor pentru
funcţia de judecător la Curtea Constituţională. Dorneanu a fost propus
şi susţinut în plen de grupurile parlamentare ale USL, dar şi de cel al
minorităţilor naţionale.
Senatul a numit-o pe Mona Pivniceru, fostul ministru al justiţiei, în
funcţia de judecător la Curtea Constituţională, pentru un mandat de
nouă ani.
Numirile vin ca urmare a faptului că, în luna iunie, expiră mandatul a
trei judecători de la CCR: Aspazia Cojocaru, desemnată de Camera
Deputaţilor, Axinte Gaspar, care a fost numit de Preşedinţie, şi Ion
Predescu, din partea Senatului.
Potrivit Constituţiei, CCR se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei,
din trei în trei ani. În prezent, dintre cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale, şase sunt reprezentanţii Parlamentului, iar trei ai Preşedinţiei

Acordarea de desp@gubiri la CEDO
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat
statul român la acordarea de despăgubiri în sumă totală de 349.500 de
euro unui număr de 72 de cetăţeni români şi locuiesc în Timişoara,
Ianova, Dumbrăviţa, Milişăuţi, Murani, Satchinez, Avrămeni, Eforie de
Sud şi Târgu Jiu, victime sau rude ale unor victime ale represiunii
comuniste împotriva manifestaţiilor începute la Timişoara în decembrie
1989, informează un comunicat publicat pe site-ul CEDO.
Petenţii - cetăţeni români născuţi între 1919 şi 1988 - au fost
recunoscuţi toţi de ancheta oficială deschisă după căderea regimului
comunist drept victime ale represiunii sau urmaşi ai acestora.
Invocând în special art. 2 (dreptul la viaţă) şi art. 3 (interzicerea
tratamentelor inumane sau degradante) din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului, ei au reclamat faptul că autorităţile competente nu
au întreprins o anchetă efectivă cu privire la decesele apropiaţilor lor
sau la relele tratamente cărora le-au fost supuşi ei înşişi în timpul reprimării manifestaţiilor anticomuniste de decembrie 1989 de la Timişoara.

Sistemul UE de imigraţie trebuie revizuit pentru a atrage cei mai
buni imigranţi, facilitând în acelaşi timp integrarea acestora, spune un
raport adoptat de Parlament pe 14 martie. Raportul pledează în favoarea unei abordări comune privind securitatea socială pentru persoanele
care lucrează în alt stat şi cere un sistem asemănător celui din Australia
pentru încurajarea venirii în UE a muncitorilor de înalt calibru.

Pentru prima dată de la schisma din anul 1054,
la inaugurarea pontificatului de la Roma a participat
şi patriarhul Constantinopolului, liderul spiritual al
ortodoxiei. Vorbind cu ambasadorii de la Vatican,
Papa Francisc a cerut Bisericii Catolice să intensifice dialogul cu alte religii, în special cu Islamul.

Prim-ministrul Poloniei a declarat că este
deschis organizării unui referendum privind adoptarea monedei euro, în cazul în care partidele de
opoziţie susţin o modificare a Constituţiei.
Guvernul are nevoie de o majoritate de două
treimi în camera inferioară a parlamentului.

După o vizită oficială de două
zile în Rusia, noul Preşedinte
chinez, Xi Jinping s-a deplasat în
Tanzania, Africa de Sud şi în
Congo-Brazzaville.
UE raportează cel mai mic număr de decese în Europei există 10 persoane grav rănite şi alte 40 cu răni
În Africa de Sud, XI a participat
accidente rutiere de până acum şi conturează o uşoare.
la cel de-al V-lea Summit al marilor
Un factor-cheie care a contribuit la succesul
strategie pentru reducerea numărului de răniţi
puteri emergente din BRICS
Numărului deceselor în accidentele rutiere pe terito- combaterii accidentelor rutiere a fost abordarea bazată
(Brazilia, Rusia, India, China,
riul UE a scăzut cu 9 % în 2012. Potrivit noilor cifre publi- pe rezultate, adoptată în două strategii UE consecutive
Africa de Sud).
cate de Comisia Europeană, în 2012 s-a înregistrat cel de siguranţă rutieră pe zece ani. S-ar putea obţine
Statele membre sunt îndemnate
China este din 2009 primul parmai mic număr de persoane decedate în traficul rutier în progrese importante prin acordarea unei atenţii similare
tener comercial al Africii, volumul
de
Comisie
să
pună
în
aplicare
con
r ănirilor grave, dar nu mortale, provocate de
ţările UE, de la prima contabilizare a acestor date.
comerţului sino-african atingând
Statisticile pentru fiecare ţară în parte arată că accidentele rutiere. Problema este că cifrele actuale venţia OIM privind personalul casnic
200 de miliarde de dolari în 2012.
numărul deceselor variază încă foarte mult de la o ţară privind rănirile grave sunt generale şi estimative. Există
Comisia Europeană a prezentat
la alta. Ţările cu cel mai scăzut număr de decese în probleme legate de raportarea eronată şi de raportarea o propunere de decizie a Consiliului
accidentele rutiere rămân Regatul Unit, Suedia, Ţările unui număr mai mic de răniri grave, iar cifrele nu sunt care autorizează statele membre să
Qatar a propus crearea unui
de Jos şi Danemarca, acestea raportând aproximativ comparabile la nivelul UE.
fond arab de 1 miliard de dolari
ratifice
Conven
ţia
din
2011
a
30 de decese la un milion de locuitori.
Din aceste motive, Comisia Europeană a publicat
pentru Ierusalimul de Est ocupat,
În comparaţie cu cifrele dezamăgitoare din 2011, un document privind vătămările grave în accidente Organizaţiei Internaţionale a Muncii
despre care palestinienii spun ar
când ritmul de reducere a deceselor în accidentele rutiere, care evidenţiază etapele ce trebuie urmate în privind munca decentă pentru pertrebui să fie capitala unui stat
rutiere a scăzut la 2 %, reducerea de 9 % în 2012 vederea unei strategii UE cuprinzătoare privind acest sonalul casnic (convenţia nr. 189).
independent sub orice acord de
înseamnă că statele membre sunt din nou pe drumul cel aspect, în special: o definiţie comună a rănirilor grave în
Prin ratificarea convenţiei OIM, pace cu Israelul.
bun în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivului de a accidente rutiere (aplicabilă începând cu 2013);
Citând legături evreieşti biblice
reduce la jumătate numărul acestor decese între 2010 îmbunătăţirea de către statele membre a colectării de ţările se angajează să asigure
cu
oraşul,
Israelul a anexat sectorul
şi 2020. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară o date cu privire la accidentele rutiere grave (prima condiţii echitabile şi decente pentru
arab de Est şi împrejurimile sale în
raportare utilizând metode de colectare a datelor lucrătorii casnici, protejând dreptureducere medie de aproximativ 7 %.
1980, într-o mişcare respinsă de
Cea mai îngrijorătoare caracteristică a statisticilor comparabile la nivelul UE şi definiţii noi, 2014); rile lor fundamentale legate de munConsiliul de Securitate al ONU.
referitoare la siguranţa rutieră în 2011 a fost creşterea principiul de adoptare, la nivelul UE, a unui obiectiv de
Arabii se tem că aşezările
semnificativă a numărului de decese în rândul reducere a rănirilor grave în accidentele rutiere (de că, prevenind abuzurile şi violenţa şi
israeliene construite pe un teren
ţii
pentru
tinerii
care
instituind
garan
utilizatorilor vulnerabili, cum ar fi pietonii, motocicliştii şi exemplu în perioada 2015-2020).
ocupat în războiul din 1967,
persoanele în vârstă - în ciuda unei reduceri globale a
În 2012 a fost făcut un pas important în acest sens, lucrează ca personal casnic.
inclusiv Ierusalimul de Est, au făcut
numărului de accidente rutiere mortale. Conform date- cu ocazia acordului în privinţa unei definiţii unitare la
Statele care ratifică convenţia ca soluţia "două state" susţinută de
lor provizorii pentru 2012, numărul deceselor în rândul nivelul UE a noţiunii de răniri grave. Comisia Europeană trebuie să ia măsuri pentru a garanSUA să fie nefezabilă.
a cooperat cu statele membre în cadrul grupului la nivel
utilizatorilor vulnerabili a scăzut considerabil în 2012.
ta
condi
ă
echitabile
ţii
de
munc
şi
de
Programul UE de acţiune pentru siguranţa înalt privind siguranţă rutieră pentru a conveni asupra
utilizării scării MAIS (Maximum Abbreviated Injury cente şi pentru a preveni abuzurile,
rutieră 2011-2020
Preşedintele Italiei, Giorgio
Programul UE de acţiune pentru siguranţa rutieră Score) privind vătămările, în scopul elaborării unei violenţa şi munca copiilor în sectorul Napolitano, l-a însărcinat pe
2011-2020 stabileşte o serie de planuri ambiţioase definiţii a rănirilor grave în accidentele rutiere.
serviciilor casnice. Ele trebuie să liderul stângii, Pier Luigi Bersani,
pentru a reduce la jumătate numărul de decese rutiere
5 elemente esenţiale: Ce ştim deja cu privire la asigure egalitatea de tratament între liderul alianţei de centru stânga, să
din Europa în următorii 10 ani. Conţine propuneri rănirile grave?
personalul casnic şi ceilalţi lucrători încerce formarea noului guvern,
ambiţioase axate pe îmbunătăţirea vehiculelor, a
Potrivit estimărilor actuale:
dat fiind că aceasta a obţinut la
infrastructurii şi a comportamentului participanţilor la
În fiecare an, aproximativ 250 000 persoane sunt în ceea ce priveşte compensaţiile şi alegerile generale de la sfârşitul
trafic. Printre recentele iniţiative-cheie se numără:
grav rănite în accidente rutiere în UE - în comparaţie cu prestaţiile, de exemplu în ceea ce lunii februarie o majoritate absolută
l un nou permis de conducere UE, începând din 28 000 de decese în accidente rutiere în 2012.
priveşte maternitatea. De aseme- la Camera Deputa ţilor şi o
ianuarie 2013, cu reguli mai stricte pentru accesul
În timp ce numărul deceselor în accidentele rutiere a
nea, convenţia introduce obligaţia majoritate relativă la Senat.
scăzut cu 43 % în ultimul deceniu, numărul persoanelor
tinerilor la motocicletele puternice;
Liderul coaliţiei de centrude a informa lucrătorii cu privire la
l planuri naţionale de aplicare - prezentate de statele grav rănite a scăzut doar cu 36 %.
dreapta din Italia, Silvio Berlusconi,
membre, care reprezintă o sursă bogată de bune
Cele mai frecvente răniri sunt leziunile craniene şi condiţiile şi detaliile referitoare la în- a pus două condiţii pentru a acorda
cerebrale, urmate de leziuni ale membrelor inferioare şi cadrarea lor. Alte clauze garantează sprijin unui eventual guvern
practici;
l aplicarea transfrontalieră a normelor de combatere ale coloanei vertebrale.
că lucrătorii sunt protejaţi împotriva condus de şeful stângii italiene,
Participanţii la trafic vulnerabili, de exemplu pietonii,
a infracţiunilor rutiere comise în străinătate (condu"Noi cerem un guvern care să
cerea în stare de ebrietate, depăşirea vitezei etc.), cicliştii, motocicliştii sau utilizatorii din anumite grupe de discriminărilor, au condiţii de trai includă partidul nostru şi mai
decente
şi
au
un
acces
uşor
la
vârstă (în special cei de vârstă înaintată) sunt afectaţi
aflate în vigoare din noiembrie 2012;
solicităm ca viitorul şef al statului
l o contribuţie la dezvoltarea unei strategii privind preponderent de rănirile grave în accidente rutiere. mecanisme de tratare a plângerilor. italian să fie un moderat".
rănirile.
Rănirile grave în accidente rutiere se produc mai des în De asemenea, convenţia include
Coaliţia de centru-dreapta a lui
Către o strategie privind reducerea numărului zonele urbane decât pe drumurile rurale.
dispoziţii referitoare la recrutarea Silvio Berlusconi a obţinut la
de răniţi: situaţia actuală
ultimele alegeri legislative circa
Comisia Europeană, IP/13/236, 19/03/2013 lucrătorilor străini.
Se estimează că, pentru fiecare deces pe drumurile
29% din voturile italienilor,
plasându-se pe locul al doilea.
l UE şi Japonia au lansat oficial negocierile pentru un acord de liber schimb (ALS) l Venezuelenii vor vota în 14 aprilie pentru
Bersani consideră că este
"imposibilă" o alianţă cu dreapta lui
a alege un succesor lui Hugo Chavez l În 20 martie au fost marcaţi 10 de ani de la declanşarea invaziei în Irak condusă de
Berlusconi şi caută un acord cu
SUA l Fostul preşedintele francez Nicolas Sarkozy a fost pus oficial sub acuzare pentru finanţare ilegală a campaniei
Mişcarea 5 Stele (M5S) a lui Beppe
Grillo, care a obţinut circa 25% din
electorale din 2007 l Preşedintele Shimon Peres a cerut Turciei să reia relaţiile cu Israelul l Naţiunile din BRICS (Brazilia,
preferinţele de vot ale electoratului
Rusia, India, China şi Africa de Sud) au convenit să înfiinţeze o bancă pentru dezvoltarea infrastructurii l
italian dar M5S respinge orice

Num@r de decese în accidentele rutiere pe teritoriul UE au sc@zut

Munc@ decent@ pentru
personalul casnic

2018, roverul ExoMars, care urmează să fie furnizat de
Europa }i Rusia, împreun@ spre Marte cătreÎnESA,
va căuta pe suprafaţa planetei semne de viaţă, din
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Agenţia federală
spaţială rusă, Roscosmos, au semnat în 14 martie un acord
formal de parteneriat privind programul ExoMars. Colaborarea va duce la două misiuni majore spre Marte, o navă care
va orbita planeta în 2016 şi un rover pe suprafaţă în 2018.
În acea săptămână, managerii NASA au anunţat că Mars
Science Laboratory a descoperit că Marte ar fi putut susţine
viaţa în trecut. Un pas major în vederea confirmării acestei
ipoteze va fi programul ExoMars.
Iniţial, ExoMars a fost gândit a fi un parteneriat între NASA
şi ESA, înainte de renunţare Agenţiei americane datorată
revizuirii planului de urmat pentru misiuni ştiinţifice pe Marte,
în principal din cauza restricţiilor de finanţare. Ca urmare, ESA
s-a reorientat pentru o colaborare cu Rusia.
Înţelegerea defineşte responsabilităţile echilibrate ale
celor două agenţii pentru misiuni.
ESA va furniza satelitul pentru analiza gazelor din
atmosferă (Trace Gas Orbiter - TGO), precum şi Modulul de
Intrare, Coborâre şi Aterizare (Entry, Descent and Landing
Demonstrator Module - EDM) în 2016, şi nava de transport
plus roverul în 2018.
Roscosmos va fi responsabil pentru modulul de coborâre
şi platforma de suprafaţă în 2018, şi va oferi lansatoare pentru
cele două misiuni. "Ambii parteneri vor furniza instrumente
ştiinţifice şi vor coopera strâns în exploatarea ştiinţifică a
misiunilor", se arată în comunicatul ESA.
Misiunea inaugurală, în luna ianuarie, 2016, implică două
elemente majore ale ESA, şi anume TGO şi EDM. TGO va
căuta dovezi de metan şi alte gaze atmosferice care ar putea fi
semnături ale proceselor active, biologice sau geologice.
Acesta va servi, de asemenea, ca un releu de date pentru
misiunea din 2018. EDM va ateriza pe Marte pentru a verifica
tehnologiile cheie pentru a doua misiune.

trecut şi prezent. Acesta va fi primul vehicul pe Marte cu
posibilitatea de a fora la adâncimi de 2 m, colectând probe
care au fost protejate de condiţiile dure ale suprafeţei, unde
radiaţiile şi oxidanţii poate distruge materialele organice.
Roverul va fi aşezat pe suprafaţă de către modul de
coborâre rus, care include o platformă de suprafaţă echipată
cu instrumente ştiinţifice suplimentare.
"Aceasta este o ocazie importantă pentru programul
ExoMars care va aduce industria şi oamenii de ştiinţă din
Europa şi Rusia să lucrează împreună la aceste două misiuni
incitante, care vor dezvolta noi tehnologii şi vor demonstra
competitivitatea industriei europene", a spus Directorul ESA,
Jean-Jacques Dordain, după semnarea acordului, la Paris.
"A fost un drum lung, am efectuat un volum mare de muncă
împreună. Programul ExoMars va deveni al doilea mare
proiect după Soyuz la Kourou," aprecia Directorul
Roscosmos, Vladimir Popovkin. "Se confirmă din nou că
proiectele de scară extraordinară, ar trebui să fie puse în
aplicare printr-o cooperare internaţională. Datele ştiinţifice pe
care le vom obţine în toate misiunile planificate sunt
importante pentru comunitate la nivel mondial."
Programul ExoMars este finanţat de către statele membre
ESA. Din partea României, "În cadrul programului ExoMars,
ARCA are sarcina de a testa echipamentele pentru
amartizarea în perfectă siguranţă. Formula de test constă în
lansarea consecutivă într-o perioadă de câteva luni, a trei
baloane de mare altitudine, care vor transporta vehiculul de
test DTV - demonstratorul tehnologic al landerului marţian. La
o altitudine de 30 km, DTV-ul va fi eliberat într-o atmosferă
care simulează condiţiile atmosferice ale planetei Marte şi
recuperat cu ajutorul unor paraşute special create pentru
astfel de misiuni spaţiale," se arată într-un comunicat ARCA.
Recenta înţelegere se adaugă la o foaie de parcurs
interesantă de misiuni robotice, care au stabilite obiective pe

Planeta Roşie, cu următoarea misiune NASA la sfârşitul
acestui an, un satelit de observaţii şi cercetare în atmosfera
marţiană. Prin anunţul privind proiectarea şi construcţia unui
nou rover care va fi lansat în 2020 spre Marte, un total de
şapte misiuni NASA - operaţionale sau planificate - sunt acum
oficial pe agenda agenţiei americane, iar pătrunderea
europenilor în această zonă reprezintă un pas necesar.
"Speranţa mea este că ESA va avea un program robust de
explorare robotizată, cu lansări regulate (de preferat la fiecare
fereastră către Marte) şi un orizont de planificare de
aproximativ 15-20 de ani. Numai atunci vom putea beneficia
din plin de explorare robotică), consideră Rolf de Groot, şeful
Biroului de Coordonare - Explorare Robotică de la ESA.
Pentru Pia Mitschdoerfer, de la Misiunea ESA ExoMars şi
inginer Sisteme Software, viziunea pentru program este
punerea sa în aplicare în contextul unei cooperări
internaţionale fructuoase, similare cu cea pe care am văzut-o
pentru Staţia Spaţială Internaţională."
http://www.youtube.com/watch?v=ZLOneYBsQmM
sau
http://rt.com/news/russia-eu-exomars-project-247/
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central ă, termopane, situat în
Reşiţa, lângă Centrul Militar. Preţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 800 mp teren plus baracă
metalică 450 mp, situate în Reşiţa,
pe Calea Timişoarei. Preţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând hală depozit 500 mp situaţi
în Reşiţa, zona Calea Timişoarei.
Preţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2 camere de cămin, 32
mp, cu îmbunătăţiri, situate în
Reşiţa, pe Calea Caransebeşului.
Preţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.
1/4, confort 2, în suprafaţă de 48 mp,
situat în Reşiţa, în zona centrul
Militar. Apartamentul nu are
îmbunătăţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând teren, situat în Reşiţa,
centru, 650 mp + casă veche 3
camere. Preţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vilă,
mobilat şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat şi utilat complet, situat la
vilă, zona Muzeul de Locomotive.
Preţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Închiriez hală, 1.400 mp, situat
în Reşiţa, utilată complet şi pregătită
pentru activită ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţă
de 500 mp, situat în Reşiţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând sârmă de cupru pentru
bobinaj, cantitate mică. Tel. 0355407164.
Vând birou şcoală copii, 2 fotolii
scoică, un candelabru turcesc. Tel.
0721-155683.
Vând joc Play Station 2 modat, 5
jocuri, pt. 210 lei; Play Station
portabil, cip card 4 giga, preţ 320 lei;
MP4 80 GB, căşti, mp3, poze, iPod
preţ 220 lei; Nokia C-5 gps, cameră
5 mpx, preţ 270 lei; Nokia N73, card,
căşti, preţ 150 lei. Tel. 0721-414951.
Vând 2 televizoare Eurocolor,
stare f. bună, preţ f. bun. Tel. 0355806864, 0768-556364, 0745515348.
Vând televizor color, stare foarte
bună, diagonala de 51 cm. Tel.
0355-806864, 0768-556364, 0745515348.
Vând bibelouri diferite figurine şi
farfurii dantelate. Tel. 0255-221036
după ora 16.
Vând saltea Relaxa 190/90 cm,
120 lei; covor persan 2,5/3,5 m 150
lei; carpetă pluş pt. canapea 50 lei
neg. Tel. 0255-221036 după ora 16.
Vând în Mercina, C-S, pui de
păun (3 femele - 1 mascul), 250
lei/buc, porci originali Mangaliţa cu
abdomen de rândunică, 400 lei/buc.
Tel. 0769-855538. (RR)
Vând cărucior pentru persoane
cu invaliditate, nou, 100 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând cal rig, 2 ani, 3800 lei. Tel.
0746-847574 (RR)
Vând plasmă de 90 cm. Tel.
0740-879015 (RR)
Vând la Timişoara cutie muzicală veche pentru bijuterii, 100 €; tuner
tv cu telecomandă pentru calculator,
100 lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând P4 fără monitor 300 lei, cu
monitor lcd 400 lei; calculatoare în
stare de funcţionare; monitoare lcd
de 17, 150 lei; boxe 100 W, 100 lei;
staţie karaoke şi voce, 100 lei; laptopuri fără încărcătoare, incertitudine
privind funcţionarea, 80 lei/ buc. Tel.
0765-577197. (RR)
Cumpăr în Lugoj viţei şi vaci
pentru abator, plata pe loc. Tel.
0769-585880. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein
gestantă luna 8-a, 1250 €. Tel. 0720725827. (RR)
Cumpăr maşină de cusut cu
pedală electrică. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând la Târnova cal, 2500 lei;
berbecuţi; căruţă, 1000 lei. Tel.
0764-422290. (RR)
Vând în Anina mânz semimuran 10 luni, culoare roşie, 2100
lei neg. Tel. 0740-915944. (RR)
Vând iapă de 7 ani, 3000 lei neg.
Tel. 0723-128805. (RR)
Vând în Bocşa baloturi paie şi
lucernă, ovăz pentru semănat. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând mobilă sufragerie din lemn
de brad, 1000 lei; colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobilă dormitor
completă, 1600 lei; scaune rotative
de birou, 60 lei; canapea extensibilă, 500 lei; birou calculator cu
scaun, 150 lei; schiuri, bocanci de
schi, placă de zăpadă, beţe, 50-150
lei perechea. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa hotă nouă pentru
aragaz, 200 lei; radio mp3 pt. maşină, 40 lei. Tel. 0741-132202. (RR)
Vând la Vârciorova moară pe 2
paleţi, 150 € neg; orgă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0736-117397. (RR)

Vând la Gherteniş claie cu fân,
500 lei. Tel. 0748-138261. (RR)
Vând armăsar de 6 ani prins la
căruţă, 6500 lei. Tel. 0764-609125.
Cumpăr viţei de lapte mici, vaci
pentru abator, juninci, tauri. Tel.
0724-608020. (RR)
Vând la Oţelu Roşu vin de casă
roşu, 50 litri, 20 litri vin alb, 5 lei/l. Tel.
0355-401982. (RR)
Vând la Mehadica cal de 5 ani,
5500 lei. Tel. 0785-888582. (RR)
Vând la Grădinari betonieră, 300
lei; 2 cazane ţuică, cel mare 800 lei,
cel mic 500 lei; moară măcinat boia,
300 lei. Tel. 0762-861674. (RR)
Vând la Caransebeş echipament de apicultură, presă, rame,
rame de magazie, storcător,
bidoane. Tel. 0755-940848. (RR)
Vând pui de căţel Bichon, câine
Bichon, căţeluşă Pudel. Tel. 0742058096. (RR)
Vând în Caransebeş plăpumi de
lână pentru 2 persoane; 2 biciclete
în bună stare de funcţionare; tv
color; tv alb-negru. Tel. 0768776073. (RR)
Vând în Reşiţa iezi şi miei, 30
lei/kg. Tel. 0770-426330, 0722801561. (RR)
Vând aparat foto Fujifilm FinePix
S1600, filmează HD, 4 acumulatori
şi husă de protecţie, 400 lei fix. Tel.
0720-054650. (RR)
Vând la Câlnic 2 clăi fân, 400
lei/claia negociabil. Tel. 0255210535. (RR)
Vând în Reşiţa instanturi pe gaz
şi butelie pentru apă caldă 17 l/min,
Ariston, Electrolux şi altele, garanţie
montaj, 200-250 lei; expresor cafea
cu pompă de abur aproape nou, 150
lei; Vând aparat radio pe lămpi
foarte vechi, de colecţie; storcătoare
de fructe profesionale, 200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă tineret culoare lemnului, compusă din dulap 2
uşi, dulăpior suprapus, vitrină cu
oglindă, dulăpior 2 uşi, 850 lei neg;
telescop nou mărime mijlocie,150 €
neg; tv color Tomis cu telecomandă,
150 lei neg. Tel. 0355-409803. (RR)
Cumpăr orgă cu 8 octave sau
pianină. Tel. 0355-409803. (RR)
Vând la Cărbunari mânz semimuran 11 luni, culoare roşie, stea în
frunte, gras, frumos, 2100 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Timişoara purcei vietnamezi, scroafă Mangaliţa bună de
montă şi 2 scroafe vietnameze. Tel.
0751-339476. (RR)
Vând în Jena 22 oi cu berbeci şi
16 miei, 9500 lei neg. Tel. 0734497124. (RR)
Vând la Anina ministrung pentru
tâmplărie de modele, 250 lei; 2
cocoşi pentru fum diametrul 125, 50
lei/buc; cablu sudură de 12, 10 lei/m;
aparat sudură nou 220/380 V, 900
lei neg; ferodou diferite lăţimi, 10
lei/m; menghină 250 mm lungime,
250 lei, drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 620 lei; radio Traviata
cu picup, de colecţie, cu discuri
bonus, 150 lei; strung manual
pentru cozi de mătură, 200 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Cumpăr baterie pentru amestec
pentru cazan de baie cu lemne
pentru la casă. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând la Bocşa masă de circular
mare cu pânză de 700, cu motor trifazic, 800 lei; reductoare noi raport 1
la 45, 300-500 lei/buc; motor electric
15 KW, 3000 rotaţii, 800 lei; motoare
electrice mai mici. Tel. 0747877713. (RR)

Vând centrală pe gaz în stare
foarte bună 24 Kw, germană, 500
lei; masă sufragerie placată cu
gresie, 200 lei; cuier de hol din fier
forjat proveninţă Germania, 100 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe gaz,
calorifere, vitrină caldă pentru Fast
Food, 900 € neg, fripteuză cu 2
compartimente, 600 lei, şi alte
ustensile pentru Fast Food-uri. Tel.
0752-759935. (RR)
Cumpăr la Remetea şa pentru
călărie şi o pereche de comote
pentru cai. Tel. 0722-422306. (RR)
Cumpăr în Lăpuşnicel iapă până
în 16 ani, ofer maxim 1500 lei. Tel.
0762-378703. (RR)
Vând iapă 5 ani, 2000 lei; mânz
10 luni, 2000 lei. Tel. 0732-982025.
Vând maşină de spălat automată Whirlpool, stare foarte bună,
380 lei neg. Tel. 0355-807321,
0731-168987. (RR)
Vând aparat pentru gimnastică.
Tel. 0770-362902. (RR)
Vând junincă Bălţată Românească gestantă luna 8-a, 1000 €;
iapă 7 ani, 3000 lei; 150 miei, 13 lei/
kg viu. Tel. 0723-128805 . (RR)
Vând cocoş , 40 lei. Tel. 03558812663. (RR)
Vând la Bocşa 35 capre cu iezi,
toate sunt fătate, 450 lei neg. Tel.
0748-766735. (RR)
Vând la Bocşa 6 capre 100 €/
buc. cu tot cu ied. Tel. 0752-614498.
Vând 2 fotolii şi o masă rotundă,
300 lei neg; 3 fotolii din piele, 50
lei/buc. Tel. 0255-240249, 0765232774. (RR)
Vând boia şi usturoi de primăvară. Preţ 25 respectiv 10 lei/kg. Tel.
0731-359754.
Aragaz Zanussi cu 4 ochiuri,
stare perfectă de funcţionare, timer,
gril, rotisor, lumin ă, aprindere
electrică, duze pentru butelie, preţ
500 lei. Tel. 0720-006988.
Vând geam termopan culoare
alb ă 120/150 cm şi o vitrin ă
termopan 230/98 cm culoare albă.
Tel. 0749-044785.
Vând dulap cu 2 uşi, comoda tv
cu uşi de sticl ă, măsu ţ ă de
sufragerie, birou de calculator. Tel.
0749-044785.
Vând ma şin ă automată de
spălat haine, maşină de spălat vase
şi o ladă frigorifică cu 7 sertare.
nefolosite în ţară. Tel. 0749-044785.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un ceas de
perete cu pendulă, model 1960,
stare perfectă, sunt din Reşiţa,
ceasul se vinde la un preţ de 600 de
lei, negociabil. Tel. 0752-123434
sau la 0751-132460.
Vând 4 bucăţi uşă+toc din lemn
masiv de stejar dimensiuni 1000 x
2100 x 200 mm. Preţ 2100 lei pentru
toate. Tel. 0724-070200.
Vând 20 buc ă ţi monitoare
Hansol crt flatscreen în stare foarte
bună de funcţionare, de 19" rezoluţie 1280x1024 cu 400 lei toate engross. Predare personala în Reşiţa,
pt. transport în alte oraşe prin firme
curierat se percep banii în avans.
(Transportul este asigurat de către
cumpărător) Tel. 0764-335767.
Vând calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreună cu monitor de 17 inch la 350 lei. Tel. 0763906047.
Cumpăr timbre filatelice şi machete maşini info şi oferte cu foto pe
e-mail romaniidinafaratarii@yahoo
.com
Cumpăr clepsidră mare de lemn
veche sau nouă. Tel. 0763-811062.
Vând televizor color 54 diagonala pentru piese. Preţ avantajos şi
negociabil. Tel. 0745-457678.
Vând transformator sudur ă
monofazic din cupru sudează 3.25
cu pătrundere, preţ 500 lei Forotic.
Tel. 07788917222.
Vând tablouri pictate pe pânză
(peisaje) cu rame sculptate manual
(lemn cireş, nuc, paltin) deosebite,
preţuri accesibile+oglindă cu ramă
de nuc sculptată şi măsuţă. Tel.
0720-347375.
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Vând 52 capre din care 20 cu
iezi (1, 2, 3) restul gestante, rasă
albă de Banat şi Carpatină 100 €
bucata, bonus 4 ţapi crotaliate,
tratament la zi. Tel. 0740-300282.
Vând diferite utilaje agricole import Germnia (pluguri, discuri reglabile, mig, grape, prăşitori şi multe
altele). Preţuri între 250 şi 700 €. Mai
am şi iepuri rasă uriaş german cu
preţuri începând de la 50 lei/bucata.
Totul este negociabil în limita
bunului simţ. Tel. 0762-522763
Vând în Bocşa maşină de cusut
Singer la curent în stare foarte bună.
Preţ 450 lei neg. Tel. 0747-478023.
Vând maşină Singer preţ 300 lei.
Tel. 0730-251300.
Vând plug reversibil cu 1 brazdă
150 €, remorcă 2 axe 200 €, tractor
german 2 pistoane 1500 €, tractor +
cositoare laterală 2000 €. Tel. 0725993444.
Vând convector gaz 150 lei. Tel.
0746-254661. Vând aparat Canon
EOS 20D în stare perfectă fără
obiectiv 180 € sau cu obiectivul
standard de 18-55 mm F4-5. 6 cu
220€. Dvd burner DL 524b cu ultimul
firmware pentru a arde toate tipurile
de jocuri pentru Xbox 360 modate,
nou în cutie 40 €. Tel. 0771-343635.
Vând urgent congelator Arctic
nou cu 6 sertare. Tel. 0722-879262.
Vând dvd burner pentru Xbox
360 iHAS524B cu firmwarul iXtrem
Burner Max *XGD3* instalat, nou.
Tel. 0771-343635.
Vând laptop Dell D600, 1,6 GHz,
1 giga ram, 30 giga hard drive, wi/fi,
microfon încorporat, cd/dvd rw.
Bateria ţine mult şi încărcătorul este
nou. Windows proaspăt instalat XP
Pro, Office XP 2007. Merge perfect,
130 €. Tel. 0771-343635.
Vând canapea extensibilă cu
ladă. Tel. 0727-273147.
Vând comodă stil vechi. Tel.
0727-273147.
Vând colţar cu ladă, preţ 1000
lei. Tel. 0727-273147.
Vând adidaşi copii stare foarte
bună, mărimi între 22 şi 28 preţuri
între 20 şi 80 lei. Tel. 0724-888961.
Vând calculator cu birou din
sticlă şi picioare inoxidabile, 2 boxe,
cu cameră video şi scaun rotativ.
Tel. 0752-951705, 0754-298397.
Vând cărucior pentru copil mic.
Tel. 0752-951705, 0754-298397.
Vând foarte convenabil centrală
termică cu tiraj normal, 2 tv color, 24
mp covor plastic nou pentru terasă
şi maşină de marcat Partner 500.
Tel. 0743-810063.
Vând canistre de tablă, 20-30 l,
căruţă cu roţi de lemn, colecţie de
ziare, costume de haine noi, cojoc
din piele, de Orăştie, diferite lucruri
vechi. Tel. 0255-232955.
Vând cărţi de beletristică, psihologie, filozofie, muzică, pictură ş.a.
la preţuri avantajoase. Vând costum
naţional femeiesc şi bărbătesc. Tel.
0770-445699.
Vând aragaz cu 4 ochiuri,
maşină de spălat, 3 apometre
pentru bloc şi chiuvetă de baie. Tel.
0770-479559.
Vând în Câlnic gunoi vacă
putred, preţ 2 lei/sacul de rafie. Tel.
0747-133278.
Ofer urgent gratis unor iubitori
de animale 2 căţei unul metis unul
de rasa talie mică + 2 cuşti şi asigur
hrana pt. ei. Tel. 0730-586795.
Vând urgent 3000 lei, mânz
semi-muran de 1,5 ani, loc.
Verendin nr. 222. Tel. 0355-885505.
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Auto-Moto-Velo

Vând ieftin biciclet ă nouă,
bărbaţi. Tel. 0721-155683.
Închiriez garaj pe strada Făgăraşului, preţ 170 lei pe lună negociabil.
Rog seriozitate. Tel. 0721-414951.
Vând remorcă auto 1 t în stare
foarte bună, cu prelată, sistem
frânare, instalaţie electrică. Preţ
1000 €. Tel. 0741-211338.
Vând suport de ridicat motociclete, 100 lei; jante tablă de Nisan
Primera, 200 lei/set. Tel. 0745134127. (RR)
Vând cositoare gazon; biciclete;
ATV pentru copii. Tel. 0740-879015
Vând microbuz Peugeot boxer,
an 2005, 117.000 km la bord, stare
excepţională, 7800 € neg. Tel. 0766658433, 0721-493700. (RR)
Vând Opel Astra, an 1994, motor
1.6 benzină, înmatriculat 2010 RO,
acte la zi, 190.000 km, 2 uşi,
albastru metalizat, 1500 € neg. Tel.
0741-902620. (RR)
Vând la Brebu disc tractat pe roţi
cu cilindru, patru baterii cu 28 de
talere, lungime 2 m, lăţime 2.70 m,
1600 €. Tel. 0732-569936. (RR)
Vând tractor 42 cp, stare de
funcţionare, cauciucuri bune, 7200
€ neg. Tel. 0727-245233. (RR)
Cumpăr tractor universal 1010
DT, indiferent de stare; cumpăr
piese pentru tractor universal 1010
DT. Tel. 0760-124596. (RR)
Vând tractor U445 românesc,
stare foarte bună de funcţionare,
3200 €. Tel. 0768-269282. (RR)
Schimb Ford Transit an 2002,
înmatriculat în 2008 în RO, cu un
tractor. Tel. 0757-392158. (RR)
Vând la Caransebeş IMS, an
1962, stare de funcţionare, totul
original, înscris, taxe la zi, 1700 €.
Tel. 0721-248654. (RR)
Vând în Dalboşeţ scuter, 600 lei.
Tel. 0784-123757. (RR)
Vând în Reşiţa Solenza 1.4 MPI,
an 2004, 2500 € neg. Tel. 0757311013. (RR)
Cumpăr Dacia papuc pe injecţie,
an 2002, stare bună, până în 8001000 €. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând tractor U650 din 1990, stare tehnică şi aspect excepţionale,
4000 € neg; VW Passat diesel
berlină, 1.9 TDI, adus recent din
Germania, 2350 € neg sau schimb
cu microbuze marfă sau camionetă.
Tel. 0767-526983, 0746-898531 (rr)
Vând tractor Fendt cu cositoare
laterală, 50 cp, stare perfectă, motor
în 3 pistoane. Tel. 0730-248120. (rr)
Vând la Anina set motor de
U550, 500 lei neg. Tel. 0255240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Reşiţa microbuz Renault Master, an 2001, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 500
lei/set; cauciucuri diferite mărimi,
50-150 lei/buc. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând Dacia pe injecţie din 2001,
820 € neg. Tel. 0728-604591. (RR)
Vând în Glimboca plug de şiruit
cu sape şi cormane, 2000 lei neg;
sem ănătoare mecanică pentru
porumb; moară de fabrică, 3000 lei
neg; cilindru de basculare de 5 tone,
Tel. 0729-026268. (RR)
Vând BMW 524 turbodiesel,
stare bună de funcţionare, 1500 €
neg. Tel. 0754-077688. (RR)
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Vând la Clopodia tractor an
1992, 3850 €. Tel. 0767-439741. (rr)
Vând Ford Galaxy, 1.9 cmc, 7
locuri, an 1998, benzinar, nu este
înscris şi nu s-au scos numere roşii,
1200 € neg; Opel Astra, 1.6 cmc,
cutie automată, an 1995, 4-5 uşi,
benzinar, înscris pe persoană fizică,
1650 € neg. Tel. 0723-969919. (RR)
Vând motor în 4 pistoane pentru
tractor sau Aro, stare perfectă de
funcţionare cu tot cu anexe, 600 €
neg; bicicletă cu motor Ukraina
originală, 150 € neg; cumpăr
motocicletă Simson 250 cmc. Tel.
0762-188929. (RR)
Vând la Măureni plug cu 3
brazde, 330 €; plug cu 2 brazde, 220
€. Tel. 0744-685767. (RR)
Vând în Caransebeş Opel Calibra sport, stare bună de funcţionare,
înscris, actele la zi, culoare roşie.
Tel. 0768-776073. (RR)
De vânzare diverse utilaje
agricole aduse din Austria în stare
excepţională la preţuri avantajoase.
Tel. 0730-804745, 0722-685593 (rr)
Vând în Reşiţa Ford Escort
break Caravan, an 1998, motor 1.6
injecţie 16 Vând, servo total, dublu
air-bag, ABS, închidere centralizată,
geamuri şi oglinzi electrice, turele, 2
chei, scaune încălzite, ambreiaj şi
distribuţie noi, gri metalizat fără
rugină, stare f. bună, înmatriculat în
România, acte la zi, ITP 2015, 1200
€ fix; 4 jante tablă 13 ţoli cu 4
prizoane pentru Ford, VW şi altele,
toate la 200 lei; motoare ventilatoare
radiator şi butuci roţi spate Opel,
huse cu tije la portbagaj Astra break.
Tel. 0729- 824413. (RR)
Cumpăr biciclete bune sau
defecte. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând Vectra C, înmatriculat
2009, taxa ne-recuperată, motor
2000 DTI, persoană fizică, 4300 €;
VW Passat, an 1999, recent adus,
euro 2, primul rând de numere, 1750
€. Tel. 0763-530529, 0733-229497.
Cumpăr auto marca Audi A4-A6,
Vw Passat pt. dezmembrare. Tel.
0763-530529, 0733-229497. (RR)
Vând în Oraviţa presă balotat,
baloturi triunghiulari, marca Rivierre
Casalis, 3200 € neg; semănătoare
păioase, 600 €; met erbicidat 600 l,
600 €; plug îngropat cartofii pe 3
rânduri, 300 €; plug îngropat cartofii
sau porumbul pe 5 rânduri, 450 €;
cositoare pe 4 tamburi, 450 €; greble
de adunat fânul pe curele, 400 €;
cutie de viteze pentru Vw Passat,
1.9 TDI, se potriveşte pentru anii
1998-2004, 150 €; cauciucuri de
vară şi jante pentru Vw Transporter;
200 €; cauciucuri diferite mărimi, de
la 40 lei/buc. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Târgovişte (Timiş) presă
de balotat , 1500 €; 10 tone porumb,
1 leu/kg, ovăz pentru sămânţă, 1
leu/kg şi cumpăr semănătoare
porumb pe 6 rânduri cu secţie de
pus azot. Tel. 0356-884448, 0760908392. (RR)
Vând la Anina set motor de
U650, 550 lei; pompă hidraulică
pentru Fiat 445 de ridicat plugul, 250
lei; motor tractor de Braşov, 1400 lei;
baie de ulei nouă, 1900 lei; motor
Fiat 445, 400 €. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând sau schimb cu VW Golf de
1.6 Variant un Mitsubishi Galant 137
cp, înscris, valoare 2300 €;
motociclete Aprilia 125 cmc, 600 €;
Suzuki GS500E de stradă, 1300 €;
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telescoape spate noi pentru Suzuki,
300 lei perechea; electromotor nou
pentru Suzuki GS400, 300 lei;
aparat echilibrat roţi moto, 300 lei;
plăcuţe de frână marca Ferodo noi
pentru Vw Touareg, Porsche
Cayenne 2002, Mercedes Vito,
BMW 525, 150 lei setul; portbagaj
auto biciclete, 60 lei/buc. Tel. 0745134127. (RR)
Vând Aro 320 camionetă,cu
motor de Braşov, înmatriculat, 600
€; semi-remorcă pentru tractor 445,
300 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând în Arad excavator pe
şenile Yanmar de 1,5 tone, cu trailer
aferent pentru a putea fi transportat;
placă de bătut macadam pe motor
diesel. Tel. 0740-253346. (RR)
De vânzare autoturism marca
Peugeot 407 diesel, 2000 cmc, an
2005, 7000 €. Tel. 0745-266629. (rr)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Bunicuţă simpatică, caut să ajut
la nepoţei năzdrăvani. Tel. 0355407164.
Fac contabilitate şi bilanţ pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Vând urgent firmă taxi. Tel.
0721-152099. (RR)
Caut în zona Dalboşeţ bătrâni
sau copii pentru îngrijire. Tel. 0784123757. (RR)
Sunt pensionară, caut de lucru
la curăţenie sau îngrijitor. Tel. 0770479575.
Ofer limuzină decapotabilă 1948
pt. nunţi, evenimente; tratamente
salină artificială Reşiţa, Luncă,
Blocul Poştei. Tel. 0742-773016,
0770-495824 www.dekaraso.ro
Filmări şi fotografii evenimente
speciale. Tel. 0729-844264.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Meseriaş execut lucr ări de
amenajări interioare şi exterioare,
case la roşu, gresie, faianţă, rigips,
podele, tencuieli, zidării, acoperişuri, lucrări electrice şi sanitare.
Calitate garantat ă şi pre ţuri
rezonabile. Tel. 0765-651136.
Îngrijesc copil mic la domiciliul
meu pe termen nelimitat pentru
doamnele care au serviciu în străinătate şi în ţară. Tel. 0754-298397.
Construim case la roşu sau la
cheie, amenajări interioare sau exterioare, tencuieli, tinci, glet, zugrăveli, sape, parchet, gresie, faianţă,
rigips, tencuieli decorative etc.
Executăm acoperişuri, cu Lindab,

ţiglă sau şindrilă bituminoasă, reparaţii de acoperiş. Preţuri negociabile, echipă serioasă cu experienţa.
Apelaţi la noi şi o să aveţi numai
satisfacţii. Tel. 0741-017894.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Oferim zboruri de agrement si
publicitare cu balonul cu aer cald in
Timisoara. Rezervari si informatii la
www.balloony.ro sau la telefon 0256
270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii si zboruri charter
din Timisoara in toata Romania.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/ora. Informatii si rezervari pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755092554.

Matrimoniale

Tânăr drăguţ, 34/165/68, fără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau oraş, pentru prietenie/căsătorie şi a forma o familie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Bărbat 42 ani, salariat la stat,
doresc cunoştinţă cu o doamnă
suplă, harnică, cu locuinţă, posed
auto şi să fie fără obligaţii. Tel. 0727268027.
Domn 48/170/72, curat şi
prezentabil, doresc să cunosc o
femeie fără prejudecăţi pentru o
relaţie intimă de lungă durată, prefer
din Caransebeş. Tel. 0723-553191.
Tânără senzuală, 25 de ani ofer
companie intimă şi masaj de
relaxare şi erotic cu finalizare
domnilor generoşi la locul meu de
refugiu. Nu răspund la sms şi număr
ascuns. Tel. 0729-774974.
Bărbat, serios, sincer, fără
obliga ţii doresc cuno ştin ţ ă pt.
căsătorie cu o doamnă maxim 40
ani. Tel. 0735-688108.
Pensionar 63 ani, doresc relaţie/
căsătorie cu o doamnă 61-64 ani, de
la ţară sau oraş, situaţie bună. Nu
vei regreta. Tel. 0753-100182.
Doresc cunoştinţă cu o doamnă
fără vicii, 47-57 ani, fără obligaţii, pt.
relaţie de durată. Tel. 0726-733616.
Caut pentru căsătorie doamnă/
domnişoară până în 35 de ani.
Bărbat 30 ani, fermier cu situaţie
bună, caut femeie de casă pt.
gospodărie. Tel. 0762-378703.
Tânăr 34 ani, cu situaţie materială bună, doresc să cunosc o
doamnă de la sat sau oraş, pt. prietenie/căsătorie. Tel. 0743-810063.
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„Aconcagua 2013- Împreună deasupra Americii”
Sunt un reşiţean de 31 de ani, stabilit în Timişoara de 5
ani, membru al asociaţiei “Prietenii munţilor” din Reşiţa
precum şi al asociaţiei speologice “Exploratorii” din Reşiţa
şi mi-am dorit ca după ascensiunea din Kilimanjaro (5895
m) din Tanzania din anul 2011 când am urcat deasupra
Africii, să marchez o nouă premieră pentru oraşul din care
provin, Reşiţa; în urmă cu puţină vreme m-am întors dintr-o
expediţie din Aconcagua - Argentina, expediţie care a durat
aproximativ o lună, debutul fiind pe 15 ianuarie 2013.
Prin intermediul acestui proiect „Aconcagua 2013 - Împreună deasupra Americii” - vreau să promovez sporturile
montane bănăţene şi să propun o apropiere de natură, de
munte pe care trebuie să-L respectăm aşa cum se cuvine!
Mulţumesc partenerilor mei, Hella România, Kathrein
România, World Media Trans şi Dunca Expediţii, care
m-au sprijinit în aceste proiect. Le mulţumesc pentru
încrederea acordată, mulţumesc pentru faptul că
apreciază acest sport necomercial, aflat în umbra
celorlalte sporturi într-un mod nedrept!
O expediţie în cel mai lung lanţ muntos din lume, în
Aconcagua, care este simultan cel mai înalt munte din

ambele Americi, din emisfera sudică, precum şi cel mai
înalt munte din afara Asiei şi unul din cele şapte vârfuri
importante ale lumii „Seven Summits” fiecare dintre ele
fiind cel mai înalt al continentului sau al sub-continentului
din care face parte, Aconcagua aflându-se pe locul 2 în
acest clasament al celor mai înalţi munţi din lume.
Aconcagua este considerat la fel de greu ca un vârf ce
depăşeşte 8000 de metri altitudine din Asia, cauza
principală fiind concentraţia mică de oxigen din atmosferă,
statistic doar 30% din cei care încearcă să ajungă acolo
sus reuşesc!
Presiunea atmosferică pe vârf este 40 % din presiunea
atmosferică de la nivelul mării. Aconcagua este localizat la
112 km NV de oraşul Mendoza în Argentina la graniţa cu
Chile.
Traseul pe care am urcat muntele a fost: Mendoza Puente de Inca - Confluencia - Plaza de Mulas - Canada Alaska - Nido de Condores - Berlin. Din păcate nu am
reuşit să ajungem pe vârf, am urcat până la 6000 m, am
fost la câteva ore de vârf dar condiţiile meteorologice ne-au
forţat să coborâm.

Vremea, această variabilă pe care nu o putem controla,
a închis porţile către vârf, făcându-l inabordabil pentru
TOŢI alpiniştii care i-au bătut la poarta în perioada când am
fost în Anzi, nimeni nu a reuşit să urce pe vârf!
După această experienţă mă simt mai puternic, 7 persoane în acest sezon până la data plecării nu au coborât
muntele pe picioarele lor, nu s-au întors acasă întregi şi
funcţionali, 5 persoane au rămas captive în cuibuşorul
acestei doamne Aconcagua, nu se vor mai revedea cu
familiile lor. De curând a mai decedat un francez.
Am învăţat că trebuie să apreciezi viaţa aşa cum e ea,
să te bucuri de lucrurile mărunte care ne înconjoară, să te
bucuri de familie şi cei dragi din jurul tău care îţi sunt alături
şi te sprijină. Să apreciezi... lucrurile esenţiale şi mărunte.
Expediţia detaliată o găsiţi pe siteul:
http://alexandrusilaghi.shutterfly.com/
Alexandru Silaghi

Şcoala gimnazială Mihai Novac Sasca Montană

Festival de tradi]ii }i obiceiuri "Pe meleaguri c@r@}ene"
ARGUMENT
Având în vedere multitudinea de
preocupări din zilele noastre, informatizarea
accentuată a tuturor laturilor educaţiei este
necesar să ne aplecăm cu dragoste si
responsabilitate spre tradiţiile şi obiceiurile
folclorice ale zonei în care vieţuim şi să facem
cunoscute copiilor aceste valori inestimabile.
Începând de la obiceiurile prilejuite de fiecare
eveniment important din viaţa comunităţii,
putem afirma că izvorul lor este nesecat
pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le
adune într-un mănunchi pentru a le dărui
altora.
Să introducem cu grijă copilul în lumea
acestor valori, să-l lăsăm să le descopere,să
le înţeleagă şi să le trăiască la maximum.
Să stimulăm copiii să participe la astfel de
manifestări, să dorească să le cunoască şi să
devină continuatori ai acestora. Câte lucruri,
câte obiecte, câte frumuseţi n-ar fi dăinuit
dacă oamenii ar fi fost educaţi să le păstreze!
Pentru a şti cine este, copilul trebuie să
înveţe cine a fost prin strămoşii săi, să-şi
cunoască rădăcinile adânc înfipte în satul
românesc.
Pornind de la curiozitatea specifică
vârstei, vom căuta prin diversele activităţi pe
care le vom derula împreună cu diverşi
parteneri, să stimulăm dorinţele copiilor de a
cunoaşte tradiţiile, datinile şi obiceiurile
populare din aceste locuri.
Arta noastră populară, manifestată - sub
toate aspectele ei, prezintă o bogăţie de
comori - izvorul lor nesecat pentru cel ce vrea
să le cunoască şi să le adune în mănunchi

pentru a le dărui din nou cum spunea Anton
Pann: "De la lume adunate/Şi-napoi la lume
date."
Astăzi, mai mult ca oricând, avem
posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască
şi să redea obiceiuri româneşti, să respecte
tradiţii ale românilor. În acest mod vom putea
creşte şi educa copiii în spiritul virtuţilor
strămoşeşti, pentru a deveni buni creştini şi
buni români.
SCOP
Păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi
datinilor locale.
OBIECTIVE
Să manifeste interes pentru păstrarea şi
continuarea tradiţiilor locale;
Să înţeleagă şi să asimileze valorile
moral-civice transmise de cântecele
populare, de proverbe şi zicători;
Stimularea expresivităţii şi creativităţii
elevilor prin activităţi de exprimare artistico plastică;
Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor
artistice ale elevilor din ciclul primar şi
gimnazial;
GRUP ŢINTĂ
l cadre didactice din învă ţ ământul
preuniversitar
l elevii claselor I-VIII
l membrii ai comunităţii
TIPUL PROIECTULUI:
Festival cultural-artistic, domeniul cultural
artistic - folclor, tradiţii, obiceiuri
SECŢIUNI
Tema pentru toate secţiunile este: Tradiţii
şi obiceiuri locale

Joi/28 Martie

Vineri/29 Martie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+9ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
0ºC

pe următoarele

+8ºC
0ºC

11 zile
Luni, 1 Aprilie
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+7ºC
-1ºC

+10ºC
+6ºC

I. Pentru cadre didactice şi membrii ai
comunităţii
1.Referate, proiecte, lucrări ştiinţifice
II. Pentru elevi
2. Materiale auxiliare (desene, colaje,
lucrări practice, măşti populare etc)
3. Festival-concurs:
l şezătoare;
l cântece populare;
l dansuri populare;
l prezentare port şi obicei specific zonei.
COMISIA DE ORGANIZARE
Director: prof. Boriţă Carmen Dorina
Coordonatori: prof. Hriţcu Cristina
prof. Colojoară Anca Ioana
prof. Alexa Mihaela În colaborare cu
partenerii locali:
Primăria Sasca Montană Biserica „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” Sasca Montană
Şcoala gimnazială „Gheorghe Guga”
Răcăşdia
Şcoala gimnazială Cărbunari
Şcoala gimnazială Vrani
LOCUL DE DESFĂŞURARE:
Şcoala gimnazială „Mihai Novac” Sasca
Montană
28 martie 2013 - secţiunea pentru cadre
didactice şi membrii ai comunităţii
30 martie 2013- secţiunile pentru elevi
începând cu orele 10,00.
Termen de trimitere a lucrărilor 27 martie
2013.
Informaţii suplimentare la Şcoala
gimnazială “Mihai Novac” Sasca Montană
scoala_sm@yahoo.com, telefon/fax: 0255576523.

Şcoala Gimnazială Măru vă invită să
participaţi în data de 28.04.2013 la

Festivalul „Doina Bistrei”
ediţia a III a
Am iniţiat acest proiect plecând de la
dorinţa de a cultiva şi a dezvolta la elevi
dragostea faţă de locul natal, faţă de
obiceiurile şi tradiţiile strămoşilor noştri.
Ca dascăli, putem avea un impact
deosebit asupra elevilor noştri în ceea ce
priveşte educaţia lor pentru cunoaşterea şi
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor, introducând
elemente din folclorul zonei unde locuim sau
din alte zone ale ţării în diferitele activităţi pe
care le desfăşurăm. Trezindu-le interesul faţă
de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le
stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta
valorile care ne definesc.
Programul artistic poată să cuprindă:
l prezentarea costumului popular;
l recitări de poezii în grai bănăţean;
l dansuri populare;
l interpretare de melodii populare;
l şezători;
l alte activitati artistice prin care sunt puse
în valoare obiceiurile şi traditiile din această
perioadă premergatoare Sfintelor Sărbători
de Paşte.
Vă rugăm să vă faceţi anunţată prezenţa
până luni 15.04.2013 prin completarea următoarei fişe de înscriere şi trimiterea acesteia
pe adresa e-mail: scoala.maru@yahoo.com
Vă aşteptăm cu mult drag la Măru!

Sâmb@t@/30 Martie

Duminic@/31 Martie

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
+6ºC

Reşiţa

+18ºC
+8ºC

Oraviţa +6ºC
+4ºC

Miercuri, 3 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+16ºC
+7ºC

Caransebeş

+20ºC
+6ºC

Reşiţa

+14ºC
+8 º C

Joi, 4 Aprilie

Vineri, 5 Aprilie

+19ºC
+8ºC

Oraviţa +15ºC
+5ºC

Oraviţa +11ºC
+7ºC

+8ºC
+4ºC

Marţi, 2 Aprilie

MOTTO: „Poţi să cutreieri lumea toată şi
să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar
nimic nu-i mai fermecător decât colţul de
pământ pe care te-ai născut.’’ Zarathustra

+18ºC
+7ºC

Sâmbătă, 6 Aprilie

Duminică, 7 Aprilie

Reşiţa

+7ºC/+1ºC

+13ºC/+6ºC

+11ºC/+8ºC

+11ºC/+6ºC

+12ºC/+2ºC

+6ºC/+0ºC

+8ºC/+1ºC

Timişoara

+8ºC/+2ºC

+16ºC/+8ºC

+16ºC/+8ºC

+15ºC/+6ºC

+16ºC/+1ºC

+9ºC/-1ºC

+10ºC/+1ºC

| 28 Martie - 10 Aprilie 2013 | PRISMA

