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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând în Gârli

ţi, 2 pivniţe mari, fântân
ţ sunt incluse

ţ, lâng

ţe, fântân

Vând apartament 2 camere, etaj
3, central ţie, 21.000
€. Tel. 0756-040111. (RR)

ţa apartament 3
camere confort 2 îmbun ţit cu tot
ce-i nou

ţa apartament 2
camere cu îmbun ţiri, 17.200 €,
se poate vinde în dou

rr

ţa, Govândari, 3 camere deco-
mandate, gresie, faianţ

ţit,
termopane, 18.000 € neg. Tel. 0732-
147902. (RR)

Vând garsonier

ţelu Ro

ţa, F

ţionat, 26.200 € neg. Tel.
0355-425354. (RR)

Vând cas

-

ţ . Tel. 0722-551615 (rr)

şte cas

şi 2 corpuri sunt case, dou

şi
toate dot şi magazin,
mese, scaune, rafturi, frigidere,
vitrine. Tel. 0721-858721. (RR)

Vând cas şov

şi

şi modern, 22.000 € gol -
25.000 € plin; apartament 3 camere
confort 1, 22.000 € gol - 23.000 €
plin. Tel. 0355-412016. (RR)

Vând în Reşi

şi

şile
schimbate, 35.000 €. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând în Govândari apartament
2 camere, buc şi uşi
schimbate, parter în bloc 4 etaje,
parcare, 25.000 €. Tel. 0770-
604864. (RR)

Vând apartament 2 camere în
Moroasa II, lâng

şului, 8200 € neg. Tel.
0728-260018. (RR)

Vând în O şu apartament
plus garaj, apartamentul în centrul
oraşului, 26.000 € neg. Tel. 0733-
524679. (RR)

Vând în Reşi şului 20,
apartament cu termopane, central

şi utilat, parter,
55.000 € neg, sau schimb cu apar
tament sau cas ş
plus diferen

ă cu 3
corpuri din care 1 corp este bar-
magazin ă
cur ă, 800
mp, 40.000 €, în pre

ările din bar

ă în Cru ă ă
gară, la 15 km de Herculane, DN 70,
casa se compune din 8 camere,
dependin ă în curte plus 4
terenuri agricole; 20.000 € neg. Tel.
0723-813668. (RR)

ă, mobilat, izola

Vând casă compusă din 5
camere, baie, bucătărie, 60.000 €.
Tel. 0763-731992. (RR)

Vând în Re
ătă

ătă
ă rate egale.

Tel. 0355-804733, 0756-456209 ( )
Vând apartament confort 1 în

Re
ă, podele

laminate, termopane, centrală, u

ătărie, geamuri

ă Comisariat, Bl. 69,
str. Petru Maior, ap. 9, îmbunătă

ă pe Calea
Caransebe

ăgăra
ă,

aer condi

ă în Glimboca, strada
principală, 2 camere la stradă, 3
camere anexe, grădină, curte mare,
37.000 €. Tel. 0355-404169. (RR)

Vând în Băile Herculane
apartament 3 camere, confort 1,
complet mobilat

ă în Caransebe
ă

Vând cas

ţ 30.000 € neg
Tel. 0757-029877, 0745-027024.

Vând pe str. F

ţie pe cupru, termopane,
podele laminate, bloc izolat, tot
renovat. Preţ negociabil 30.000 €.
Sunaţi-m

ţiu
comercial, 25.000 € neg. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând garsonier

ţii, 3000 €. Tel.
0751-348926, 0356-175694. (RR)

Vând în Re ţa, Govândari, ap. 2
camere, etaj 2/4, central

ţ ţie
termic

ţa apartament 2
camere confort 2, cu multiple
îmbun ţiri, 20.000 € neg. Tel.
0761-606403, 0355-801117. (RR)

Vând garsonier

ţ

ţa, Calea Caranse-
be

ţa. Tel.
0355-801410, 0752-111663. (RR)

Vând în Boc

ţiri
multiple, stare impecabil

ţa, Calea Caranse-
be

ţit, etaj 1/4,
32.000 € plin - 30.000 € gol. Tel.
0355-412016. (RR)

ă 4 camere, bucătărie,
baie, curte, centrală, termopane, loc
lini

ă, 3
camere, curte comună, garaj, zona
Universalul Vechi, pre

ăgăra

ă cu instala

ă. Tel. 0758-756629.
Vând casă în Borlova în centru,

3 camere, bucătărie, baie, spa

ă pe Calea
Caransebe

ă în Arad, 3 camere,
bucătărie, baie, hol, curte mare,
75.000 € neg. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)

Vând în Lugoj garsonieră la
curte, necesită repara

ă termică,
termopane, gresie, faian ă, izola

ă, u ă metalică, podele, reno-
vat

ătă

ă pe Calea
Caransebe ă, centrală
proprie, gresie, faian ă, termopane,
balcon închis cu termopane, 11.000
€ neg. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând în Re

ări, garsonieră 2 camere, etaj
1, u ă metalică, termopane, utilată,
mobilă, aragaz, frigider, încălzire,
10.500 € neg sau schimb cu apart. 2
camere la etaj 1-2, în Re

ă termică, îmbunătă
ă, 19.000 €

mobilat - 18.000 € nemobilat. Tel.
0742-628903. (RR)

Vând în Re

ătă

ştit - Stavila. Tel. 0747-059557,
0355-426234.

Vând apartament la cas

şului aparta-
ment 2 camere, 60 mp, et. 4, centra-
l

şului, 8200 € neg. Tel.
0721-498097. (RR)

Vând cas

şi

ş
şi utilat, 21.500 € nemobilat -

23.000 € mobilat sau schimb cu
apartament 3 camere, amenajat sau
neamenajat. Tel. 0728-813340 (RR)

Vând în Reşi

şului, mobilat

şi
şului, în spatele Institutului de

proiect
ş

şi

şa apartament 3
camere, mobilat sau nemobilat,
central

şi
şului, apartament 3 camere

confort 1 îmbun

(continuare )în pagina 3

Nu!

Vând la Măureni cauciucuri plus
jante de vară din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând la Comorâşte tractor U650
din 1992, stare tehnică şi aspect
excepţionale, 3850 € 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 Golf 5, motor 1.9 diesel, 4
uşi, full option, 5800 €; plug
reversibil cu 2 brazde şi întoarcere
mecanică, 400 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Cumpăr Dacia papuc pe injecţie,
an 2002, acoperită cu 2 locuri, stare
bună, acte la zi, până în 800-1000 €.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Caransebeş pavilion
apicol de 60 locuri, populat cu
albine, înscris în circulaţie, verificare
tehnică 2015, lăzi orizontale pe 18
rame. Tel. 0745-580417. (RR)

Vând ATV motor de 49, 150 €; 2
cutere Honda, 250 €/buc; 4 jante pe
13 de Opel. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Anina set motor de
U650, 500 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 parbriz pentru Ford Tran
sit, 100 lei. Tel. 0734-511848. (RR)

Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, diferite dimensiuni; bicicletă
bărbaţi150 lei; jante aluminiu 16 ţoli
pentru Audi, 400 lei/set. Tel. 0355-
422818. (RR)

Vând în Reşiţa Dacia 1310 cu
multe piese noi de schimb, ITP
2015, asigurare, arată foarte bine.
Tel. 0746-163778. (RR)

De vânzare tractoare, semă
nători, greble de fân şi diverse utilaje
agricole, provenienţă austriacă,
preţuri avantajoase. Tel. 0722-
685593, 0730-804745. (RR)

-

-

Auto-Moto-Velo
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.

Vând tractor U650, stare de
funcţionare, cauciucuri noi, preţ
3000 € neg. Tel. 0736-088029.

Vând motocicletă cu ataş Nipru
cu motor Boxer, cardan, 650 cmc,
verificare valabilă iunie 2013. Preţ
1250 €. Tel. 0743-992233.

Închiriez garaj, str. Codrului nr.
1. Tel. 0728-981708.

Vând în Reşiţa Skoda Fabia în
stare impecabilă. Tel. 0723-188347.

Vând Seat Cordoba, 1995, 1400
cmc, consum foarte mic, jante de
aluminiu, casetofon cd, închidere
centrală, alarmă, stare tehnică şi
estetică bună, îmbunătăţiri aduse.
Merită văzută. Preţ 1450 €
negociabil. Tel. 0742-567908.

Ford Sierra Laser 1,8 benzină,
1984, gri metalizat radio casetofon,
roată rezervă normală, ITP 01.2015,
unic proprietar în România din 1992,
stare bună de funcţionare + 4 roţi cu
anvelope de iarnă. Tel. 0724-
521542.

Vând 2 telescoape spate noi
pentru Renault Laguna model 99
preţ 400 lei şi tamburi spate compleţi
preţ negociabil. Vând două biciclete
aduse din Germania. Tel. 0355-
418140 sau 0731-920569.

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
Comenzi

Vând Ford Focus 1.8 diesel an
2002, înmatr iculat , geamuri
electrice, climă, oglinzi electrice,
încălzire scaune, preţ 2800 €
negociabil. Tel. 0726-737065.

Vând Vw Polo 2001, unic
proprietar în România, volan
reglabil, climă, scaune încălzite,
servodirecţie, ABS, 1.4 benzină,
5+1 uşi, 5 +1viteze, 2600 € neg. Tel.
0729-933095, 0742-402807.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la tel. 0318-
110788.

Imobiliare

Prima negaţie cred c

ţat în camer

ţi spune ţie, în
primul rând,

ţi, pe zi ce trece, c

ţi nu. Echilibrul
este, evident, în folosul comunit ţii. De exemplu, tu nu vrei
s

ţiona f
ţi este de niciun folos. Dar,

f
ţi sau

iresponsabili. Nu, pentru c
ţie? Delimitare, dep

ţ ţ
ţ

ţ ţ
ţului civic, a sentimentului de turm

ţii cet ţeni? Ne mulţumim cu statutul de num

ţiei,
fanariotismului, nepotismului, dispreţului

ţele personale, pentru a ni-l face uitat din con ţa
de grup? Cât de mult cost

ţi din incon ţa miilor de nu ce ni s-au inoculat în
minte, din chiar primele zile de pe p

ă vine de undeva de la vârsta de
ceva mai mult de ărsa sticla de lapte! Au
urmat multe, gen nu intra încăl ă, nu mânca
murdar pe mâini, nu e frumos să faci una sau alta, un nu
prelungit până ai dobândit tu dreptul de a-

ă, nu devine un simplu
cuvânt de vocabular. Consta ă un nu al
tău nu mai este acel nu universal valabil din copilărie. Tu ai
o sumă de nu, societatea are mult mai mul

ă
ă plăte ă aiurea, de pe urma căreia nu beneficiezi

de niciun drept. Societatea vine ă
plăte ă faci parte din noi

ără tine. Pardon, fără taxa ta. Taxă pe care tu nu
vrei să o plăte ă nu î
ără taxa ta societatea se prăbu ă în colaps. Nu
pentru că cei pe care tu i-ai ales sunt incompeten

ă tu nu ai ă nu alegi.
Nu, nu, nu! Opozi ărtare, frustrare,

ignoran ă, lehamite, neimplicare? Nu! Protest! Fa ă de
cine, fa ă de ce? De noi, de ei, de nu? Se poate pur

ă spui nu? Cui? Fa ă de cine, fa ă de ce? O simplă
resetare a sim ă? Vrem

să fim cu to ă ăr
la al nu ărui recensământ? Vom putea ie ă,
cu adevărat în stradă ă spunem nu? Ho

ă patriotismul social?
ărat ce înseamnă a fi patriot, a fi român, a încerca

să fim un simplu om? Ni l-a furat oare pe acest nu din
con

ă un nu? Poate mai mult decât mii
de da da

ământ.

şase luni: nu v

şi apoi altora, nu!
Apoi, cu înaintarea în vârst

şti o tax

şi spune nu: trebuie s
şti pentru c şi noi nu putem

func
şti, pentru c

şeşte, intr

ştiut ce s

şi
simplu s

ştiu c şi vreodat
şi s

şi lipsei de
solidaritate în ceea ce înseamn Ştim
cu adev

ştiin ştiin

ştien



Primarul municipiului Re

-

şi

şoara, Marilen Pirtea, pentru identificarea direc
şi

recomandate de c şti a universit

şi cultural-artistic, accesarea de fonduri
na şi europene pentru dezvoltarea de proiecte comune şi
organizarea unor cicluri de seminarii cu cadre didactice ale Universit

ţa, Mihai Stepanescu, a semnat în data
de 08.04.2013, un protocol cu rectorul Universit ţii de Vest din
Timi ţiilor strategice de
dezvoltare durabil

ţii.
Protocolul vizeaz ţ

ţionale
ţii

de Vest pe diverse teme.
Municipalitatea consider ţii,

mai ales în perspectiva acces

ă

ă economico-sociale ale municipiului, elaborate
ătre echipa de speciali ă

ă acordarea de consultan ă de specialitate în
domeniul economico-social

ă

ă oportun acest parteneriat între institu
ării de fonduri nerambursabile în cadrul

noului ciclu de programare 2014 2020.
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Sistemul centralizat cu ale lui tare şi-a pus
amprenta pe evoluţia noastră. Putem spune că
alegerea pe model francez
a fost „de succes”, dar românii puteau să aleagă lejer
statul multinaţional, existau condiţii şi premize
serioase în acest sens. Apropierea de Franţa a
determinat factorii de decizie din perioada istorică
respectivă să aleagă întărirea
europene. A câştigat naţiunea, „afirmarea
naţională”, în detrimentul cetăţeanului -

, în detrimentul .
Nemulţumiţi de această alegere au fost destul de
mulţi, din toate regiunile ţării. Chiar şi cei mai înfocaţi
susţinători ai unirii au fost dezamăgiţi de noua
administraţie şi continuau să ceară „autonomia
Transilvaniei şi a Banatului”. Elitele politice, cei care
au fost artizanii unirii Transilvaniei, au avut mereu
sentimentul că sunt trataţi, de la desfiinţarea
Consiliului Dirigent, ca o populaţie ocupată.

În esenţă, unirea a însemnat (şi) ciocnirea a două
culturi: orientală şi occidentală. Vechiul Regat a
moştenit o puternică influenţă turcească şi bizantină,
în modul de comportament, vestimentaţie, artă etc.
Predominantă în Regat era iar
analfabetismul atingea cote foarte înalte. Natalitatea
şi mortalitatea erau pe primul loc în Europa.
Mortalitatea infantilă avea cel mai ridicat procent şi
asta ne arată starea precară a educaţiei şi o lume
mult întârziată. Transilvania şi Banatul erau greu de
integrat într-o astfel de lume. Influenţa modelului
german nu se putea pierde peste noapte,
întotdeauna acestea au avut şi un grad înalt de
autonomie. Banatul şi Transilvania veneau cu un
serios aport civilizaţional, cu o industrie de nivel
european, populaţie mult şcolită în raport cu celelalte
regiuni istorice. a Transilvaniei
era numeroasă şi dominată de şvabi şi maghiari. În
Banat raportul etnic era foarte echilibrat şi nu existau
tensiuni politice, tendinţele naţionaliste erau minime.
Din acest motiv Banatul este considerat un model de
convieţuire. Datele recensământul din 1930 sunt
elocvente, chiar dacă au trecut ani buni de la unire
până la efectuarea lui.

Cu toate eforturile, în aproape 100 de ani, nu s-a
reuşit ştergerea memoriei identitare a locuitorilor
„provinciilor istorice”. Apartenenţa lor la o anumită
regiune istorică este o emblemă, un semn distinctiv,
şi, uneori, este o mândrie (o fală). De aproape un
secol apartenenţa este îndeosebi matriceală şi cul-
turală. Dar o dată cu intrarea României în Uniunea
Europeană, sentimentele negre în ce priveşte
„revizionismul şi iredentismul” s-au diminuat mult.
Deja politicienii acceptă ideea că o administraţie
suplă bazată pe autonomie locală aduce bunăstare.
Principiile subsidiarităţii, proporţionalităţii şi
solidarităţii europene, îşi fac loc în detrimentul bau-
bau-ului „ruperii Ardealului şi alipirii la Ungaria”.

Partidul România Mare n-a mai intrat în parlament.
La şcoala de la Băneasa (A.N.I.) presupun că
„studenţii” nu mai învaţă că N.A.T.O. este duşmanul
României. Sunt create premizele unei noi abordări a
regionalizării şi a autonomiei locale reale.

În Banat, după toate aparenţele, regionalizarea
este aşteptată cu bucurie. Societatea civilă timişo-
reană se pronunţă de ceva vreme în acest sens şi, ca
atare, s-a creat un curent puternic pro-regionalizare.
Este ca un fel de revanşă pentru 31.10.1918, când
societatea civilă românească n-a aderat la
„Republica Banat”. Decizia de atunci probabil a fost
cea mai potrivită pentru spiritul naţional, chiar dacă
Banatul s-a rupt în două. Acum ruperea sau
unificarea graniţelor poate aduce Banatul „la un loc”,
adică în Europa. Dar, întotdeauna este un „dar”…
Potenţii zilei insistă şi astăzi - aşa cum făceau şi ieri -
să rupă cetăţeanul de propria identitate, de propriul
trecut şi să creeze un alt „om nou”, denumit poate
„cinciul vestic”, sau „central opt”. Este o proastă
socoteală şi în raport cu interesele cetăţenilor
români care locuiesc în regiunile istorice şi a
cetăţenilor români de etnie maghiară. Se consideră
pe bună dreptate că politica migraţionistă de pe
vremea comunistă şi chiar de mai înainte, a
amestecat cetăţenii iar aceştia ar putea avea acum
reacţii nepotrivite, neprieteneşti. Dar acest lucru nu
mai este posibil, migratorii, cu sau fără voie, au fost
asimilaţi. Familiile mixte sunt majoritare în Banat.
Şvabii au dispărut, iar maghiarii trăiesc departe de
Ungaria. Covasna şi Harghita n-au putut fi
„asimilate” nici atunci când era posibil orice.

Pentru acest deziderat, pentru ca locuitorii
Banatului să devină iar şi nu „cinciari
vestici”, este nevoie de efort concertat. Regiunea 5
Vest a fost poate pragul psihologic pentru cei care
aveau impresia că regionalizarea înseamnă altceva
decât este în realitate. Dar acum este momentul ca
să mergem mai departe. Organizaţiile bănăţene fac
tot ce le stă în putinţă şi trag semnale de alarmă în
acest sens, sunt active zi şi noapte, dar demersul lor
trebuie susţinut de cât mai mulţi cetăţeni. Aceşti
oameni merită respect şi consideraţie, tot ce fac, fac
din convingere şi „dragoste de Banat”, nu pentru
avantaje materiale sau de altă natură. Iar
conservarea şi promovarea identităţii şi spiritului
bănăţean nu lezează alte interese „mai superioare”
şi nici nu îndeamnă la separatism.

este documentul care dovedeşte
încă o dată că „Banatul” este animat de principii şi
valori reale, ridicându-se deasupra de „baroniade” şi
de interesele meschine ale politicienilor ce-şi dispută
ciolanul, ignorând istoria, tradiţia şi comunitatea.
Afirmarea Banatului nu cheamă la separatism,
aceasta se face în cadrul statului naţional.

statului naţional unitar

celei mai noi naţiuni

populaţia rurală

Populaţia urbană

„bănăţeni”

„ D e c l a r a ţ i e b ă n ă ţ e a n ă p r i v i n d
regionalizarea”

spiritul
naţional spiritului cetăţenesc

Mar

:

ţi, 9 aprilie, a trecut la cele
ve

ţa,
colecţionar, iubitor de muzic

ţene „Mioriţa“)

ţii editoriale,
printre care enum

şnice la Berzovia, Arsenie Boar
(n

Şiria, jud. Arad), cunos-
cut şi

şi şi de istorie
local

ăscut în data de 20 noiembrie
1939 la

ă personalitate din Re
ă (fost

membru al renumitei corale
re

ă.Arsenie Boar este autorul a
mai multe apari

ăr următoarele
�

�

�

Re ădată. Album, în
colaborare cu Gheorghe Jurma,
Re

ă a
Banatului Montan, 1890 - 1948.
Volumul I = Illustrierte Geschichte
des Banater Berglands, 1890 -
1948. Band I = Illustrated history
of the Mountainous Banat, 1890 -
1948. Book I. Editor: Erwin Josef

ă a
Banatului Montan, 1890 - 1948.
Volumul II = Illustrierte Geschichte
des Banater Berglands, 1890 -
1948. Band II = Illustrated history
of the Mountainous Banat, 1890 -
1948. Book II. Editor: Erwin Josef

şi

şi

şi

şi

şoara

ţa de alt

ţa, Editura Timpul, 1996;
Arsenie Boar: Istorie ilustrat

Ţigla, Re ţa, Editura Banatul
Montan, 2007;

Arsenie Boar: Istorie ilustrat

Ţigla. Re ţa, Editura Banatul
Montan, 2008.

Înmormântarea va avea loc în
data de 11 aprilie 2013, la Timi

Erwin Josef

Ţara mea, Banatul meu!

A N U N Ţ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ŢA, nr. cadastral 33119 în suprafaţ
ţa, str. Cantonului, F.N., conform H.C.L. nr. 39/25.03.2013;
Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 32642

ORAVIŢA, nr. cadastral 32642 în suprafaţ
ţa, str. Zona G

ŢA, nr. cadastral 33093 în suprafaţ
ţa, str. Zona G

ţ
ţa, conform H.C.L. nr.

35/25.03.2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la

camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zi1nic între orele 9-15, începând
din data de 10.04.2013.

Licitaţia publica va avea loc în data de 30.04.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa.

Ofertele se depun pân

ă
licita ă deschisă pentru:

Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33119
ORAVI ă de 2.540 mp, situat în
Oravi

ă de 80 mp, situat în
Oravi ării, conform H.C.L. nr. 138/25.03.2013;

Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33093
ORAVI ă de 91 mp, situat în
Oravi ării, conform H.C.L. nr. 37/25.03.2013;

Concesionarea unei pă ă de 90 ha din blocurile
fizice 48, 638, 382, 717 situată în UAT Oravi

ă în data de 29.04.2013, ora 16, 1a camera
5 - registratură.

1.

3.

4.

2.

şuni în suprafa

PRIMAR

Jr. URSU DUMITRU

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţ
î

ţ ţ

ţ
- ţ

ţ

şi ş-Severin, anun

ş

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

Proprietate imobiliară “Intravilan cu casă” situate n localitatea
Anina, Str. M. Kogălniceanu, nr. 20, jude ul Cara -Severin, pre de
evaluare 25.000 euro, exclusiv TVA;

Mobilier - pre de evaluare 470 euro, exclusiv TVA.
Autoturism Volkswagen Berlina pre de evaluare 4.300 euro,

exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi

se va repeta în fiecare zi de mar i, la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare şi caietul de sarcini
se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. tel. 0255
213468.

:
�

�

�

-

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea

A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei
SC SILVIC FOREST IMPEX SRL: “Cl diri i teren” situate n Berzovia

Teren n suprafata de 16.309 mp, evaluat la pr ul de 29.356 euro
Cl diri n suprafa de 2.997 mp, compuse din: Hala produc ie

i birouri n suprafa de 994 mp, evaluate la pre ul de 102.310 euro;
Atelier mecanic n suprafa de 268 mp, evaluat la pre ul de 12.056

euro; Atelier n suprafata de 360 mp, evaluat la pre ul de 17.993
euro; Depozit cherestea in suprafata de 600 mp, evaluat la pre ul
de 25.244 euro; Atelier ascu itorie n suprafa de 150 mp, evaluat
la pre ul de 1.163 euro; Remiza metal n suprafa de 625 mp,
evaluat la pretul de de 3.418 euro.

Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 ora 10:00,
urmând a se repeta lunar, până la vânzarea bunurilor, la aceeaşi oră
la sediul lichidatorului judiciar SCP MAGISTER SPRL din Reşiţa, str.
Horea, bl.A7, Parter, jud. Caraş-Severin.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la
0255/213468.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul

în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţa, sat. Rachitova, nr 17, jud. Caras-Severin
Computer -1 buc evaluat la pretul de 7 euro;
Monitor -1 buc evaluat la pretul de 6 euro;
Drujba -1 buc evaluata la pretul de 6 euro;
Dacia Papuc -1 buc evaluata la pretul de 20 euro;
Banzic -1 buc evaluat la pretul de 90 euro;
Dulap Cuptor -1 buc evaluat la pretul de 15 euro.
Preturile nu includ TVA
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi

se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL, din Reşiţa, relaţii suplimentare şi caietul de
sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. de tel.
0255-213468.

şi ş-Severin, anun ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei SC TORENT COM SRL cu sediul in
Oravi . :
�

�

�

�

�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul

în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

e.

-

şi ş-Severin, anun ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a bunurilor
apartinând debitoarei SC MEZZO MUSIC SRL

Stoc de piese, componente si accesorii pentru instrumente
muzical

Raportul de evaluare impreuna cu lista completa a bunurilor pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar.

Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 14:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se
pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. tel. 0255
213468.

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, SCP MAGISTER SPRL cu sediul

în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând SC S&S SRL
1/2 din imobilul denumit „casa ncc 196 curte

ţ ţii Liubcova.
Licitaţia public

ţi la aceea ţii suplimentare
la tel. 0255-213468.

şi ş-Severin, anun

şi gr

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

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

ădină” în
suprafa ă de 550 mp a localită

ă va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00
ă. Rela

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul

în Re ţa, Str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei SC EURO STEIER SRL,Anina:
TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K - aparat m ţ de

evaluare 400 euro;
ţia public

ţi la aceea ţii
SCP MAGISTER SPRL, relaţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi caietul de sarcini se
pot ob

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

ăsura - pre

Licita ă va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00
ă la sediul societă

�
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Imobiliare
Proprietar vând garsonier

Închiriez în Re ţa spaţii comer-
ciale ţii pentru depozitare.
Vând diferite suprafeţe, utilit ţi

ă, et.
3, în apropriere de Kaufland. Tel.
0746-117575, 0771-771934.

ă
ări. Tel. 0724-070200.

şi
şi spa

şi
dot

Vând în Gr ţigl

ţa
0355-422363.

Vând cas

-
-

ţ

ţa spre Oraviţa). Preţ 23.000
€ neg. Tel. 0735-656734.

Vând cas ţ
23.000 € neg. Tel. 0731-191130.

Vând apartament lâng
ţ 28.000 € neg. Tel.

0771-569165.
Vând garsonier

ţ 15.000 € neg. Tel.
0729-676545.

Ofer spre închiriere garsonier
ţa, 500 €/lun

ţ 80.000 € negociabil.
Tel. 0749-171114.

Caut chirie la apartament cu 1
sau 2 camere nemobilat pe termen
lung. Tel. 0764-335767.

Vând urgent apartament 2
camere în Caransebe eea

ţ

ţ 20.500 €. Tel.
0733-285061.

Vând cas ţa Dealu
Crucii, are 3 camere, baie, central

ţ 17.500 neg. Vând
deoarece m

ţu Mare
livad

-
ţ ţ 25.000

€ negociabil. Tel. 0770-455783.
Vând apartament 2 camere în

Micro 3, preţ 16.000 €, izolat
exterior, termopane, convector. Tel.
0770-455783.

Vând ap. 1 camer -

ţ 17.800 €. Tel. 0745-130202.
Schimb ap. 1 camer

Închiriez pe termen lung aparta-
ment 2 camere, situat pe strada P.
Maior, mobilat

ţa, 6 camere, 2
b

ţ

ţi
ap

ţ
13.200 €. Tel. 0724-070200.

ţ
100 €. Tel. 0765-386323.

Vând apartament 2 camere,
confort 2, la parter (parter înalt), în
bloc de 4 etaje, zona foarte buna
(lâng

ţ -
ţ 15.500 €. Tel.

0748-469330, 0720-231201.
Proprietar, vând apartament cu

2 camere, 13.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

ădinari nr. 242 ă
mare 1 lei/buc., mică 0,5 lei/buc. Tel.
Grădinari 0255-575771, Re

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă
mare acoperită, cetnrală termică,
gaze naturale, apă curentă, canali
zare ăsări, maga
zie,

ă văzută. Tel. 0752-951705.
Vând casă la Secă

ă la Secă

ă Billa, et.
1, cu garaj. Pre

ă în Moroasa I,
mobilată. Pre

ă
în centru Re ă. Tel.
0735-321167, 0355-411898.

Vând casă în Văliug 4 camere, 2
băi, 2 bucătării, 2 holuri, curte,
grădină, termopane, izolat, centrală,
fosă, apă. Pre

ă, parchet din
lemn, u ă metalică, balcon închis,
centrală proprie; pre

ă în Re
ă,

anexe, garaj, gaz, bucătărie, pentru
detalii sună, pre

ă mut. Tel. 0732-
624586.

Vând terenuri Zorlen
ă 4100 mp

ă,
etaj 1, bloc de cărămidă, cu 2 bal
coane, suprafa ă 65 mp, pre

ă (cameră, bu
cătărie, baie, hol) et. 2 din 4, complet
mobilat

ă (cameră,
bucătărie, baie, hol) et. 2 din 4,
complet mobilat

ă
termică. Tel. 0746-888595

Vând casa Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând garsonieră Al. Tineretului,
etaj 1, suprafa ă 32 mp, compus din
baie bucătărie, hol, cameră, u ă
metalică intrare

ă de balcon termopan. Utilită
ă, canalizare, curent, gaz, apă

caldă, încălzire totul contorizat. Pre

Închiriez apartament cu 1
cameră mobilat sau nemobilat pre

ă Generală 9 în Govândari),
gresie-faian ă, termopane, convec
tor, u ă metalică. Pre

ă, scara cu Protec

şi

şi anexe pentru p
şopron lemne, şpai şi garaj.

Merit
şeni (30 km

de Reşi

şeni. Pre

şi

ş, Al
Liliacului, et. 4, ocupabil imediat,
dotat cu: gresie, faian

ş

şi

şi teren arabil 1600
mp tot cu 1200 €. Detalii la tel. sau
personal. Tel. 0728-510783.

Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat, în Lunc

şi utilat. Disponibil imediat.
Pre

şi utilat cu ap. de 2
sau 3 camere. Disponibil imediat.
Tel. 0745-130202.

şi dotat, are central

şi

ş
şi geam termopan şi

uş

ş

Vând apartament ultra central,
Pia şov, 2 camere,
baie, buc

ţa Sfatului, Bra
ţ

ţ infor-
mativ 55.000 €. Tel. 0724-370209.

ătărie, balcon, pivni ă, 50
mp utili, centrală proprie pre

Vând urgent apartament 2
camere în localitatea Re ţa, zona
Intim în „blocul potcoav

ţi, pivniţ
-
-

ţ

ţ 29.960 € negociabil, merit
ţi dezam

-
ţial mobilat, loc de parcare,

situat în Re ţa, Micro 4. Preţul pie-
ţei. Tel. 0721-906062, 0770-454966

Vând apartament cu 3 camere,
situat în Re ţa, zona Intim, etaj 1/4,
geamuri termopan, izolaţie exterioa-
r

ţ -

ţa, et. 1, balcon, central

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

-
-

ţie. Info e-mail romaniidinafaratarii
@yahoo.com

Vând parcel

ţa. Tel.
0722-631009.

Vând parcele 3400

-
ţiunii. Necesit

ţ 43.000 € negociabil.
Tel. 0724-647972.

Apartament 2 camere confort 1,
central -

-
ţ

-
ţile

inclusiv canalizare. Casa este
aproape de toate instituţiile impor-
tante ale ora ţul
este negociabil. Tel. 0769-637609.

Vând 2 c
ţit, total izolat, preţ 13.500.

Tel. 0746-769501.
Vând sau schimb cu garsonier

ţ
ţile, parter (bun pentru sediu

firm ţ 13.000 € mobilat parţial
cu mobil -

ţie. Tel. 0720-347375.
Închiriez apartament în zona

Valea Domanului cu 2 camere
ţile necesare. Tel. 0726-

237843.
Vând teren intravilan în localita-

tea Ezeri
ţ 8000 € negociabil. Tel.

0760-981201.
â

ţ negociabil.
Tel. 0746-550893.

şi

şi interior noi, uş

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

ş
şi central

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şi

şi 3000 mp în
Crivaia V

ş
între gar şi Bega, 4,64 ha cu 5000
€/ha cu titlu şi cf. Tel. 0722-631009.

Vând apartament 3 camere, 2
b

şoara, Circumvala

şi interioare
noi, mobil

şi mobilat modern, 2 tv, maşin

şi beci. Curte în spate, cu
buc şi gr

şte panoramic

şului. 18.000 €. Pre

şi
toate utilit

ş, Caraş-Severin, 1850
mp, pre

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

ă
văzut, nu o să fi ăgit. Tel.
0751-132460, 0752-123434.

Vând teren la Bratova, 5000 mp,
(acte la zi, curent electric, drum de
acces, număr de casă). Tel. 0725-
763784.

Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, geamuri
termopane, u ă metalică, balcon
închis, izolat termic ă ter
mică, par

ă. Tel. 0740-901345.
Vând casa Boc ă, 3

camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faian ă, podele lami
nate, centrală termică, termopane,
anexe, curte, grădină, acces auto.
Tel. 0749-319691.

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

Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Re

ătărie.
centrală nouă, laminate, termopa
ne. 300 €/luna + 2 luni avans garan

ă 1400 mp, 2x700
acces stradal cu apă, canal, curent,
gaz, 28 €/mp pt. casă Re

ăliug cu drum acces cu apa
curent 13 €/mp. Tel. 0722-631009.

Vând teren arabil lucrat în Reca
ă

ăi, 2 balcoane (95,54 mp) în Ti
mi ă
renovare. Pre

ă termică, termopane inclu
siv la balcon, podele laminate, gre
sie, faian ă modernă, u

ă nouă modernă, complet
utilat ă
de spălat automată, frigider, aragaz
încorporat. Ocupabil imediat. Tel.
0748-119444, 0770-359314.

Vând casă în Anina, str. M.
Sadoveanu. Are 3 camere, baie,
bucătărie, termopane, lambriuri cu
garaj

ătărie de vară ădină cu pomi
fructiferi. Zonă foarte bună cu prive
li ă. Are toate utilită

ămine cu 2 camere,
îmbunătă

ă
+ diferen ă ap. 2 camere, toate
utilită

ă). Pre
ă nouă tineret, ap. este situ

at în zona Poli

ă

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

V nd cas

Vând apartament în Lunc
ţie, multiple îmbun ţiri,

21.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând apartament confort 1 în
Re ţa, Govândari, 3 camere,
32.000 €. Tel. 0355-412016. (RR)

Vând apartament în Moroasa,
str. G.

ţile, inclus

ţa, zona Renk,
gr

ţa, baie, coridor, c

ţit,
baie cu cad ţ
12.000 € sau schimb cu garsonier

ţionarilor. Tel. 0756-
334605.

Ofer spre închiriere apartament
3 camere, G.A. Petculescu bl. 5, sc.
1, ap. 14. Tel. 0743-065496.

Vând garsonier
ţ informativ

15.000 €. Tel. 0729-676545.
Vând apartament 3 camere, et.

2/4, Lunc ţie), bd. Al. I.
Cuza 36. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0355-427838, 0730-804654.

Vând apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, Govândari,
ferestre termopan, central

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590

Vând 2 camere de c
ţiri, gresie, feres-

tre termopan, înc
ţii noi, ocupabil imediat. Tel.

0727-045017.
Vând teren ideal construcţii la

intrarea în Sasca Montan
-

ţ 8 €/mp. Tel. 0734-
068742.

Vând apartament 2 camere. Tel.
0762-660016.

Vând urgent teren cu barac
ţ

ţilor). Preţ 2.500 €.
Tel. 0730-476134.

Vând 1 ha p
ţie cas

ţ 2.850 €. Tel.
0743-992233.

Vând cas

ţ neg.
Tel. 0748-416532.

Caut s
ţie. Tel. 0355-408

066, 0770-546342, 0732-943380
Vând apartament 4 camere

decomandate conf. 1, 100 mp, et. 3,
izolat termic, central

ţa, Moroasa II. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.

ţa + dif. Tel. 0752-
601172, 0742-614319.

ă,
lângă Poli ătă

ă lângă localitatea
Gătaia, 3 camere, bucătărie,
cămară, grajd, grădină mare,
fântână în curte, 16.200 € sau
schimb cu casă în zona de deal sau
munte. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând casă la 15 km de
Herculane, compusă din 2 corpuri,
toate dotările ă ă

ă mobila, 20.000 €. Tel. 0730-
182620, 0751-892019. (RR)

Vând în Re
ădină 600 mp, 2500 €. Tel. 0355-

409470. (RR)
De vânzare casă în Dognecea

cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762-
414158. (RR)

Vând casă la Târnova, 3
camere, hol, anexe, grădină. Tel.
0722-135226, 0726-204360.

Vând cameră de cămin în
Re ămară, izolat,
interfon. Tel. 0743-867619.

Vând apartament o cameră, Al.
Albăstrelelor bl. 7A, îmbunătă

ă, centrală termică. Pre
ă

în Blocul Func

ă Moroasa 1,
complet mobilată. Pre

ă (lângă Poli

ă termică,
u

ătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol ămară de alimente + o
clădire în curte, garaj

ădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Re

ămin, zona
Intim, cu îmbunătă

ălzire centrală,
instala

ă, zona
Cheilor Nerei, 11.500 mp, front stra
dal 2 laturi. Pre

ă,
vi ă de vie, pomi, zona Renk (în
spatele vilei nem

ădure
ă în Doman, lângă

izvorul

ă zona Muncitoresc, 5
camere, centrală termică, 2 holuri
mari, ferestre termopan. Pre

ă închiriez apartament 2
camere, zona Poli

ă termică nouă,
boxă, garaj, Re

Vând apartament 2 camere,
ieftin. Tel. 0355-410569.

Vând apartament 2 camere
decomandat în Boc ă sala
de sport, recent renovat, sau schimb
cu similar în Re

şi

Şincai, 15.000 €. Tel. 0723-
188347. (RR)

Vând cas

şi facilit şi
toat

şi

şi

şi schimbate, parchet. Tel. 0729-
137654, 0255-222550.

Vând în G

şi c
şi anexe,

gr

şi

şi loc pt.
construc

Şopot. Pre

şi

şa, lâng

şi

3

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţ
ţ 10.414 EURO.

Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar.

Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa.

. .

-

şi ş-Severin, anun

ŞTE S.A. Sectia Iam
compus

ş - Severin, pre

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. AGROMEC BERLI

ă din: atelier, magazie, teren în suprafa ă de 5.941 m² în
localitatea Iam jud. Cara

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. AGROTRANSPORT CARAŞ-SEVERIN S.A. cu

sediul în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 34, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare
prin licitaţie publică deschisă a următoului bun aparţinând debitoarei:
Imobil situat n Reşiţa, cartier Moniom , F.N., judet Caras-Severin

Preţul de evaluare al imobilului este de 95.525 Euro, TVA
exclusiv.

Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în
fiecare zi de marti ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud. Caraş-
Severin.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin ncepând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255 213468.

î

.

î
-

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Re ţa, str. Horea,

bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public ţ

ţ

-

şi
ş-Severin, anun

ş

ă scoaterea la vânzare prin
licita ă deschisă a urmatoarelor bunuri imobile apar inând
debitoarei SC SALOTYCOM SRLRe i a

Proprietate imobiliara Spatiu Comercial, evaluat la pretul de
19.780 euro.

Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
SCP MAGISTER SPRLdin Reşiţa sau la telefon 0255 213468.

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea

A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei
SCAGROPRODUCT CARAŞ-SEVERIN SA

Bloc locuinte P+1E compus din 5 apartamente situat n Vrani, pre
de evaluare 60.604 lei, exclusiv TVA.

Bloc locuinte P+1E compus din 11 apartamente situat n Vrani,
pre de evaluare 121.726 lei, exclusiv TVA.

2 case cu 4 apartamente, pre de evaluare 30.236 lei/buc,
exclusiv TVA.

Cas cu 4 apartamente, pre de evaluare 22.677 lei, exclusiv TVA
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 ora 10:00,

urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marti
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar SCP MAGISTER SPRL
din Reşiţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud. Caraş-Severin.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine la 0255
213468.

:
�

�

�

�

î ţ

î
ţ

ţ

ţ

-

ă

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul

în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţ

şi ş-Severin, anun

ş ş

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei SC TRAMIR TOUR SRLBerzasca

De euri fier vechi rezultate din ma ini de cusut, diverse modele.
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 14:00 şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi oră la sediul societăţii,
relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
lichidatorului judiciar.

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P MAGISTER S.P.R.L Re i a, anun vânzarea prin licitaţie

publică deschisă a bunurilor apartinand S.C. CRIS VALSID GRUP
S.R.L., n O elu Ro u

imobil compus din Cas tip D+P+1 având suprafaţa construit de
110 mp i suprafaţa desf urat de 250 mp cu teren în suprafaţ de
1.968 mp situat în Oţelu Ro u, str. Hategului nr. 36, jud. Cara -
Severin, evaluat la valoarea de 80.166 euro,

teren în suprafaţ de 4,190 mp situat în intravilanul ora ului Oţelu
Ro u evaluat la 27.433 euro (aproximativ 6,55 euro/mp);

Licitaţiile publice vor avea loc în data de 16.04.2013, ora 15:00,
urmând a se repeta în fiecare zi de marţi, pân la vânzarea bunurilor
din patrimoniul debitoarei, la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon
0255-213468.

. .

:

ş

ş

ţ ţ

î ţ

ă

�

�

ă ă
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ă
ă

ă

ă

ş ş
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ş
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ărul mediu de pensionari a fost de 5487 mii persoane, în scădere cu 102 mii persoane fa ă de anul precedent ănătă
ă

ă să fie plătite în perioada aprilie-mai ători de vin la nivel mondial ător de
vinuri din Europa, după Fran ă a statului s-a redus în ultimii 20 de ani
cu peste 3,02 milioane hectare

În anul 2012, num Ministerul S
Toate cererile de rambursare verificate, pentru proiectele finan

România este unul dintre cei 15 produc
Suprafa

ţ ţii propune
o lege de salarizare a personalului medical în funcţie de performanţ ţate din fonduri structurale

ţa, Italia, Spania, Germania ţa fondului forestier în proprietatea public
şi de coeziune, urmeaz şi al şaselea produc

şi Portugalia

PDL şi-a desemnat noua echip

şedinte al partidului. Func
şedinte au fost ocupate de Liviu Negoi

şi Dorin Florea, iar func

ă de conducere, după
confirmarea lui Vasile Blaga, acum peste două săptămâni,
în func

ă, Andreea
Paul, Anca Boagiu

ămas la Gheorghe Flutur.

ţia de pre ţiile de prim-
vicepre ţ

ţia de secretar
general a r

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3271/2013 pentru
modificarea

ţ

ţiei, cercet

O.u.G. nr. 10/2013 pt plata e
ţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compen

saţii cet ţenilor români pt bunurile trecute în proprietatea statului
bulgar în urma aplic

ţii cet ţenilor români pt
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau r

Ţinutul Herţa, ca urmare a st

ţii cet ţe
nilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat
al Sârbilor, Croaţilor

ţiei dintre România ţilor
ţilor situate în zona de

frontier

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3281/2013 pentru
modificarea Metodologiei ţiei
de merit în înv ţ

ţiei, cercet

Circulara B ţionale a României nr. 4/2013, privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur
dedicate anivers

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private -
Norma nr. 1/2013, privind modificarea

ţiilor financiare
anuale individuale pentru entit ţile autorizate, reglementate

Hot

ţiilor financiare anuale individuale pentru entit ţile
autorizate, reglementate

O.u.G. nr. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule (M.O. nr. 119/04.03.2013)

Ministerul S ţii - Metodologia din 26.02.2013, Metodolo-
gie de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului
S ţii

ţiilor unit ţilor sanitare subordonate Ministerului S ţii
(M.O. nr. 120/04.03.2013)

Legea nr. 51(r1)/2006, Legea serviciilor comunitare de utilit ţi
publice nr. 51/2006 (M.O. nr. 121/05.03.2013)

Legea nr. 18/2013, pentru modificarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România (M.O. nr. 122/05.03.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiri funciare,
aprobate prin Ordinul MADR

H.G. nr. nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hot
ţinutului

permiselor de mic trafic de frontier
Circulara B ţionale a României nr. 5/2013, privind

punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate anivers

ţiei M
Agenţia Naţional

ţiilor cuprinse în dosarul fiscal,
puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscal ţiul privat al
contribuabilului (M.O. nr. 126/07.03.2013)

şi completarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din înv

şcolar 2013-2014, aprobat
şi sportului nr. 6.239/2012 (M.O.

nr. 113/27.02.2013)
şalonat

şi Bulgaria, sem
nat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind
acordarea de desp

şi
şi a aplic şi Puterile

Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi
ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensa

şi Slovenilor, în urma aplic
şi la un schimb de comune

între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie
1923, şi a Conven şi Regatul Sârbilor, Croa
şi Slovenilor, relativ

şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi
Legii nr. 393/2006 (M.O. nr. 114/28.02.2013)

şi a criteriilor privind acordarea grada

şi sportului nr.
6.211/2012 (M.O. nr. 117/01.03.2013)

şi completarea Normei nr.

3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situa
şi

supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (M.O. nr. 118/01.03.2013)

şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi
depunerea situa

şi supravegheate de Comisia de Supra-
veghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr. 118/01.03.2013)

şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura
investi

şi Dezvolt

şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbun

şi con

şti (M.O. nr. 126/07.03.2013)

ă ământul preuniversitar
în anul ă prin Ordinul ministrului
educa ării, tineretului

ă a despăgubirilor stabilite
potrivit dispozi

ă
ării Tratatului dintre România

ăgubiri sau compensa ă
ămase

în Basarabia, Bucovina de Nord ării
de război ării Tratatului de Pace între România

ă

ării Protocolului
privitor la câteva insule de pe Dunăre

ă la regimul proprietă
ă, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum

ă ământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul
ministrului, educa ării, tineretului

ăncii Na

ării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui
Traian (M.O. nr. 118/01.03.2013)

ă

ărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private nr. 2/2013, pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind
modificarea

ă

ănătă

ănătă
ă ănătă

ă

ării Rurale nr.
30/2013, pentru modificarea Normelor metodologice privind
calculul ătă

nr. 120/2011 (M.O. 123/06.03.2013)
ărârea

Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei
ă (M.O. nr. 123/06.03.2013)

ăncii Na

ării a 300 de ani de la începerea cons-
truc ănăstiriiAntim din Bucure

ă de Administrare Fiscală - Procedura din
01.03.2013, de accesare a informa

ă, în spa

.
-

.
-

.

-

Începând cu 1 aprilie, a intrat în vigoare coplata
pentru serviciile medicale. este o taxCoplata ă
nouă, pe care persoanele asigurate, cu unele
excep ăti la externarea din spital. Fiecare
unitate medicală este liberă să decidă nivelul
acestei coplă

ţii, o vor pl

ţi, între 5 şi 10 lei.

Noile condiţii de derulare a programului
vor fi publicate pe site-ul Ministerului Mediului pe
data de 15 aprilie, în timp ce tichetul valoric (1500 €,
respectiv 6.500 de lei) ar urma s

"Rabla"

ă fie transmisibil, a
declarat recent ministrul Mediului ărilor
Climatice.

şi Schimb

Ministerul pentru Societatea Informaţional
ţii bazelor de date destinate

IMM-urilor”. Prin aceste proiect se urm ţia
IMM-urilor a unei platforme prin care acestea s

ţii cu sisteme deja existente, care reprezint

ţii bazelor de date destinate
IMM-urilor” este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regional ţare încheiat cu Autoritatea de
Management AMPOSCCE. Valoarea total

ţa financiar
ţat

ţat
ţional este de 589.997,63 lei. Locaţia de implementare a

proiectului este Municipiul Bucure -
ţional ţare fiind de 12 luni.

În prima faz

ţei

ţia acesteia fiind: dezvoltarea sistemului, testarea funcţional
ţinu-

tului electronic
ţional ţiat deja discuţii cu

alte instituţii publice care au implementat platforme

ţii bazelor de date. Integrarea cu alte platforme va
permite IMM-urilor care se vor înscrie pe aceast

ţii bazelor de date destinate
IMM-urilor” se înscrie în eforturile MSI de a-

ţiei la societatea informaţional

ă (MSI) lansează
proiectul „Dezvoltarea interoperabilită

ăre
ă poată beneficia de o

serie de noi servicii electronice. Proiectul vizează
ă ă o resursă

pentru IMM-uri. Astfel, se are în vedere realizarea unui sistem
interoperabil unic ăruia orice mic
întreprinzător să poată avea acces la o gamă largă de servicii
electronice. Lansarea efectivă a sistemului pentru publicul larg va avea
loc în toamna acestui an.

Proiectul „Dezvoltarea interoperabilită

ă, în baza contractului de finan
ă a proiectului este de

4.228.884,74 lei, din care asisten ă nerambursabilă este de
3.410.390,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finan ă din FEDR
este de 2.820.393,29 lei ă nerambursabilă finan ă
din bugetul na

ă, durata contractului de finan
ă a proiectului, va fi efectuată efectua o analiză al cărei

scop este definitivarea listei de servicii pe care noua platformă o va
oferi. Bazată pe studiul serviciilor oferite în prezent de alte platforme,
analiza are drept scop identificarea serviciilor electronice care răspund
nevoilor pie

ă la sfâr
ă platformă

va fi urmată de construirea propriu-zisă a platformei, principalele etape
în execu ă

ă, popularea cu date a bazelor de date, dezvoltarea con

ă a ini

ării
interoperabilită

ă portal să acceseze
direct

ă

ă

şte punerea la dispozi

şi asigurarea
interoperabilit

şi coerent prin intermediul c

şi valoarea eligibil

şti, sediul Ministerului pentru Socie
tatea Informa

şi nu sunt disponibile în prezent. Rezultatele analizei,
incluzând noile servicii, vor fi finalizate pân şitul lunii iunie.

Elaborarea listei de servicii care vor fi oferite prin aceast

şi integrat
şi, nu în ultimul rând, instruirea utilizatorilor sistemului.

Ministerul pentru Societatea Informa
şi portaluri de

informare şi servicii destinate IMM-urilor în vederea realiz

şi serviciile oferite de alte platforme.
Proiectul „Dezvoltarea interoperabilit

şi îndeplini misiunea de
coordonator al tranzi şi de a asigura
interoperabilitatea sistemelor.

Dezvoltarea interoperabilit@]ii
bazelor de date destinate IMM-urilor

Portalului instan]elor de
judecat@ din România
Ministerul Justiţiei a lansat versiunea

îmbun ţit ţelor de
judecat

ţi de
c ţiilor; reg

ţiilor f

ţi
pentru obţinerea informaţiilor cuprinse în
site ţi;
acces programatic la datele din portal
pentru persoanele ţiile interesate.
De asemenea, structura de prezentare a
informaţiilor existente a fost îmbun ţit

ătă ă a Portalului instan
ă din România.

Noul Portal oferă noi posibilită
ăutare rapidă a informa ăsirea

cita ăcute prin publicitate pentru
persoanele cu domiciliul necunoscut;
acces optimizat

ă

ă

ătă ă,
punându-se accent pe satisfacerea
nevoilor vizitatorilor site-ului.

şi de pe dispozitivele
mobile (smartphone, tablete); facilit

şi pentru persoanele cu dizabilit

şi institu

În şedin

şi va asuma r

ţa de guvern din 10 aprilie a fost
adoptat proiectul de lege privind m

-

ţilor
confiscate de stat înainte de 1989.

ăsurile
pentru finalizarea procesului de restituire,
în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate abuziv în perioada regimului
comunist în România.

Acest proiect de lege, pentru care
Guvernul î ăspunderea săptă
mâna viitoare, va fi trimis spre Parlament.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
a acceptat cererea formulată de guvernul
României privind amânarea, până pe 12
mai, a aplicării măsurilor generale privind
compensarea ori restituirea proprietă

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind
statutul cadrelor militare, trimis la reexaminare de
preşedintele Traian B

şi MAI pot fi men

şi
MAI se va face gradual. Astfel, generalii cu o stea se vor
pensiona la 56 de ani, cu dou
şi cu patru stele la 59 de ani.

Prelungirea perioadei pân

ăsescu.
Conform statutului, în func

ă împlinirea vârstei de pensionare, până la 60 de ani, cu
aprobarea conducerii institu

ă la 57 de ani, cu trei stele la 58

ă la 60 de ani se poate face în
func ă în
institu

ărării.

ţie de nevoile de încadrare,
cadrele militare din MApN ţinute în activitate
dup

ţiei.
Potrivit actului normativ, pensionarea cadrelor MApN

ţie de comisiile de selecţie care funcţioneaz
ţiile militare, iar propunerea de pensionare sau nu a

acestora va fi obligatorie pentru ministrulAp

Inspectoratele şcolare au pus la dis
pozi

-
ţie, în colaborare cu Romtelecom, o

linie telefonică specială (Tel Verde) la
nivelul fiecărui jude ărin

ătură cu înscrierea în
învă ământul primar pentru anul

ărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă
indicativul pentru fiecare jude

ă
sursă de informare accesibilă părin

ă
ă ă ământ este site-ul

fiecărui inspectorat

ţ. P ţii/tutorii legali se
pot informa în leg

ţ

ţ (exemplu
Cara

ţilor
care doresc s

ţile de înv ţ
ţean/al

municipiului Bucure

şcolar
2013-2014, începând de luni, 1 aprilie, la
num

ş-Severin: 0 800 816 255). O alt

ştie mai multe detalii legate
de unit

şcolar jude
şti.

Creşteri de preţuri de la 1 aprilie ca efect al major
ţig

T

C ţilor economici pentru
consumul de gaze naturale.

ării
accizelor, un pachet de ări costă, în medie, cu 40 de bani
mai mult; bere, cu aproximativ 10%, după ce s-a majorat

ănător.
axele pentru emiterea pa

şi în
februarie cu un nivel asem

şapoartelor cresc, de la 84 la
100 de lei pentru cel temporar şi de la 244 la 270 de lei pentru
cel electronic simplu, cu valabilitate de cinci ani.

reşte cu 5% tariful perceput agen

Victima violenţei în familie poate cere
ordin de protecţie, potrivit noilor prevederi
legale privind prevenirea

ţei în familie.
Pe baza acestui ordin, agresorul poate

fi evacuat temporar din locuinţ

ţa

ţ

şi combaterea
violen

şi s
şase luni,

cererile fiind judecate în regim de urgen

ă, chiar dacă
el este proprietarul, legiuitorul punând
astfel pe primul plan via ănătatea
victimei. Durata ordinului este de

ă.

Proiectul de lege privind punerea în
aplicare a Codului de Procedur

-
-

-

ă Penală a
fost amendat de senatorii din Comisia
juridică în sensul introducerii prevederii po
trivit căreia, în situa ă
rile" pe motive de securitate na ă nu se
confirmă, persoanele supuse ac

ă ă
de către organele competente.

Legea va permite oricărei persoane
supuse investiga ărilor
telefonice, care se consideră "vătămată",
să se adreseze instan ă
pentru a primi despăgubiri.

ţia în care "ameninţ
ţional

ţiunii de
interceptare a comunicaţiilor vor fi infor
mate cu privire la investigaţia desf

ţiei

ţelor de judecat

şurat

şi intercept

A fost lansată platforma on-line a Forumului
Constituţional. Pagina de internet (la adresa
www.forumconstitutional2013.ro) este una interactiv

ţean poate face propuneri despre diverse
aspecte în ceea ce prive

ţional reune ţiile societ ţii
civile, cet ţeni, universit ţi sau comunit ţi locale.

ă, unde
fiecare cetă

ă
ă ă ă

şte revizuirea legii fundamentale.
Forumul Constitu şte organiza

România s-a situat, în 2012, pe primul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce prive ă cu
porumb, dar la produc ă
Fran ă în
cercetarea statistică privind "Produc ă vegetală la
principalele culturi, în anul 2012", realizată de Institutul
Na ă.

şte suprafa

şi Italia, din cauza unui randament inferior, se arat

ţa cultivat
ţie a ocupat poziţia a treia, dup

ţa
ţia agricol

ţional de Statistic

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

Codul de Procedur@ Penal@
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Tabloul de bord privind sistemele judiciare din
UE: Comisia Europeană extinde domeniul de
aplicare al analizei sale privind sistemele
judiciare ale statelor membre

Comisia Europeană a prezentat un nou
instrument comparativ pentru promovarea unor
sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană

ătă ă

ă
punerea bazelor pentru revenirea la cre

ă ă.
Sistemele judiciare eficace sunt esen

ă: încrederea în
respectarea pe deplin a statului de drept asigură,
în mod direct, încrederea necesară pentru
realizarea de investi
ă instan ă un rol esen

ă pentru punerea în aplicare
efectivă a legisla

ă pentru statul membru în cauză.
Acestea pot afecta, de asemenea, func

ă
ă

ă cu privire la asigurarea respectării
drepturilor lor care decurg din legisla

ă asupra parametrilor
unui sistem judiciar care contribuie la ameliora
rea climatului de afaceri

ă indicatorii de eficien ă
privind cauzele civile

ă
instan ă
un rol important în cadrul unui mediu de afaceri,
de exemplu, în ceea ce prive

ă

ări ale primului tablou de
bord sunt

durata procedurilor judiciare variază
considerabil între statele membre ale UE, o
treime dintre aceste state având proceduri cu o
durată de cel pu ă ori mai mare decât
majoritatea statelor membre. Problemele pot fi
amplificate în situa ăzute de
solu ăr tot

mai mare de cauze pendinte;
monitorizarea

ătă ă ă

ător de monitorizare, un număr
dintre acestea înregistrează întârzieri în acest
sens;

metodele alternative de solu

ă mai largă;
percep

ă, de asemenea,
considerabil. Cu toate că mai multe state
membre se află printre primii zece lideri mondiali
în ceea ce prive

ăzută.

Aspectele identificate în tabloul de bord din
acest an vor fi luate în considerare în pregătirea
viitoarei analize specifice fiecărei ări în cadrul
procesului privind semestrul european, care
implică un dialog deschis cu statele membre.
Acest lucru poate conduce, în anumite cazuri, la
adoptarea de către Comisie, în luna mai, a unor
recomandări specifice fiecărei ări, care sunt apoi
transmise liderilor UE spre aprobare în cadrul
reuniunii Consiliului European din luna iunie.
Statele membre ar trebui ulterior să includă
aceste orientări de politică în bugetele lor anuale

ă invită în prezent statele membre,
Parlamentul European ăr
ă participe la un dialog deschis cu privire la

modul de îmbunătă

ă discu

ă.
De asemenea, Comisia va lansa o dezbatere mai
cuprinzătoare privind rolul justi

ătă ă

ă cu dificultă

ă din
programele de ajustare economică în Grecia,
Irlanda, Letonia

ă privind func

ărilor specifice adresate
fiecărei ări care decurg din analiza anuală a
cre

ă

ările în
cauză

ă date privind perioada de timp
necesară pentru solu

ă, rata de solu ărul
de cauze pendinte, utilizarea de mijloace
electronice pentru gestionarea cauzelor,
utilizarea procedurilor de solu ă
a litigiilor, cursurile de formare disponibile pentru
judecători

ă trebuie înfăptuită, ci trebuie
să

ă, de asemenea, date privind
percep

ărilor Forumului economic mondial

ă tabloul de bord include o
compara

ă
diferitele sisteme

şi, prin urmare, pentru consolidarea creşterii
economice. „Tabloul de bord european privind
sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile
şi comparabile privind func

şi eficien

ştere
economic şi crearea de locuri de munc

şterea economic

şi punerea în aplicare a
instrumentelor UE bazate pe recunoaştere
reciproc şi cooperare, precum şi submina
protec şi întreprinderile se
aşteapt

şi de investi

şi comerciale, care sunt
relevan

şte acordarea de
licen

şi evaluarea contribuie la
îmbun şi calit

şi ar trebui utilizate pe scar

şte percep

şi în alte acte normative.
Pe baza tabloului de bord, Comisia

European
şi toate p

ştrii justi
şi

Afaceri Interne din 8 martie, la o prim

şterea economic

şi
eficien

şase state membre care se
confrunt

şi
Slovacia), în special în ceea ce priveşte durata

procedurilor judiciare şi organizarea sistemului
judiciar. Reformele judiciare na

şi Portugalia.
Obiectivul Tabloului de bord european privind

sistemele judiciare este de a oferi o imagine de
ansamblu sistematic

şterii. În acest mod, tabloul de bord va sprijini
atât UE, cât şi statele sale membre în vederea
atingerii unui grad sporit de eficacitate a
sistemelor de justi şi al
întreprinderilor. Aceasta va contribui la
consolidarea strategiilor de creştere în

şi în ansamblul UE.
Tabloul de bord din 2013 privind sistemele

judiciare ofer

şi resursele alocate instan

şi existe percep

şi ale World Justice Project.
Cu toate c

şi tradi

ţionarea sistemelor
judiciare din cele 27 de state membre ale UE.
Îmbun ţirea calit ţii, independenţei ţei
sistemelor judiciare face deja parte din procesul
de coordonare a politicilor economice ale UE din
cadrul semestrului european, care vizeaz

ţiale
pentru cre

ţii. În plus, având în vedere
c ţele naţionale joac ţial în
respectarea dreptului UE, eficacitatea sistemelor
judiciare naţionale este, de asemenea,
fundamental

ţiei UE. Prin urmare, deficienţele
în cadrul sistemelor de justiţie naţionale nu sunt
doar o problem

ţionarea
pieţei unice a UE

ţia la care cet ţenii

ţia UE.
Tabloul de bord din 2013 privind sistemele

judiciare se concentreaz
-

ţii. În special,
acesta examineaz ţ

ţi pentru soluţionarea litigiilor comerciale.
De asemenea, tabloul de bord analizeaz

ţele administrative, întrucât acestea joac

ţe, sau litigiile cu autorit ţile fiscale sau cu
organismele naţionale de reglementare.

Principalele constat

ţin dou

ţia în care ratele sc
ţionare a cauzelor conduc la un num

ţirea rapidit ţii ţii actului de
justiţie. În timp ce majoritatea statelor membre au
un sistem cuprinz

ţionare a litigiilor,
cum ar fi medierea, reduc volumul de activitate al
instanţelor

ţia privind independenţa sistemelor
judiciare naţionale difer

ţia independenţei
judiciare, în alte state membre, percepţia
întreprinderilor, care sunt utilizatori finali ai
sistemului judiciar, privind independenţa
sistemului, este relativ sc

ţ

ţ

ţile interesate
s

ţire în continuare a sistemelor
judiciare naţionale din UE în contextul
semestrului european. Mini ţiei europeni
au participat deja, în cadrul Consiliului Justiţie

ţie cu
privire la modul în care sistemele judiciare
eficiente pot contribui la cre

ţiei în UE, care va
începe cu organizarea unei conferinţe la nivel
înalt,Assises de la Justice, în noiembrie 2013.

Îmbun ţirea calit ţii, independenţei
ţei sistemelor judiciare face deja parte din

procesul de coordonare a politicilor economice
ale UE din cadrul semestrului european. În 2012,
au fost identificate

ţi în acest domeniu
(Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Slovenia

ţionale au
constituit, de asemenea, o parte integrant

ţionarea
sistemelor judiciare naţionale, contribuind la
elaborarea recomand

ţ

ţie în beneficiul cet ţenilor

ţ

ţionarea cauzelor în
instanţ ţionare a cauzelor, num

ţionare alternativ

ţelor.
Justiţia nu numai c

ţia acestui fapt - prin urmare,
tabloul de bord ofer

ţia independenţei sistemelor judiciare, pe
baza constat

ţie a anumitor indicatori, acesta nu are
ca scop prezentarea unui sistem de clasificare
unic sau promovarea unui anumit tip de sistem
judiciar. Tabloul de bord privind sistemul judiciar
va fi utilizat ca un instrument care respect

ţii judiciare ale statelor
membre.
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Etapele următoare

Context

Comisia European , IP/13/285, 27/03/2013ă

Cele mai multe nave spaţiale au durata de viaţ
ţile consumabilelor. De obicei, nava spaţial

ţi noi pentru a menţine
nava în funcţiune mai mult. Astfel s-a ajuns la conceptul unei
imense, ultra-subţiri vele desf ţiu, care folose

ţial ţioneaz
ţiei

terestre, vântul din pânze este format din molecule de aer, în
timp ce în cazul unei nave spaţiale, vântul este format din
fotoni.

În ambele cazuri, vele mai mari te fac s
ţie de cum sunt poziţionate, se poate c

ţie. Cea mai mare diferenţ

ţiilor de la soare este nevoie de o suprafaţ
ţii cu acela

ţie solar
ţ

ţi. NASA a încheiat un contract cu o firm

ţia punctul Lagrange 1 P
ţie în spaţiu situat

ţ
ţi, în noiembrie 2010. Sonda japonez

ţiu propulsat

ţele gravitaţionale a dou

ţin masiv (cum ar fi o staţie spaţial
ţionar relativ la cele dou

ţi s

ă limitată de
gama ă ă
are nevoie de combustibil pentru a se deplasa în locul propus,
transformându-se în final în gunoi inutil (

ă ce carburantul ei s-a epuizat. Acesta este motivul
pentru care cercetătorii au fost, pe măsura dezvoltării
tehnologice, în căutarea de modalită

ă
ără

carburant, o ideea ce poate părea din zona filmelor science
fiction, dezvoltată de o echipă de cercetare de la NASA.

O navă spa ă propulsată de o velă solară func ă
exact ca o barcă propulsată de o velă. În cazul naviga

ă navighezi mai
repede, ălători
în orice direc ă între o barcă cu
pânze ă solară este scara ei: pentru a capta presiunea
radia ă foarte mare.

Denumită Sunjammer, în onoarea căr

ă", pânza măsoară aproximativ
38 metri pe latură ă totală de aproape 1208
metri pătra ă privată,
L'Garde Inc. din Tustin, California, pentru a construi
Sunjammer.

Misiunea de zbor cu vela solară este stabilită pentru
sfâr ământ
- Soare*, o pozi ă la aproximativ 3.000.000
de kilometri de Pământ.

Sunjammer nu va fi prima misiune din lume de tip velă
solară. NASA a lansat NanoSail-D, cu o suprafa ă de doar 9.3
metri pătra ă Ikaros

ă ă care
s-a deplasat prin spa ă doar de lumina soarelui.

Un punct Lagrange este un loc într-un sistem orbital în
care for ă corpuri masive (cum ar fi
Pământul ă pentru a crea zone în care un
corp mult mai pu ă), se poate
parca în timp ă obiecte mai
mari. Există cinci asemenea puncte unice unde po ă stai pe
termen nedefinit.

şi capacit

şi foarte scump), de
îndat

şurate în spa şte
presiunea luminii Soarelui pentru a oferi transport f

şi, în func

şi o vel

şi nume
din 1964 a lui Arthur C. Clarke, în care autorul a inventat
termenul de "naviga

şi are o suprafa

şitul anului 2014 cu destina

şi-a
desf şurat „pânzele” în iunie 2010, devenind prima nav

şi Luna) se combin

şi este sta

5

Preşedintele Muntenegrului, Filip
Vujanovic, a câştigat un al treilea
mandat, potrivit comisiei electorale.
Vujanovic este un puternic sus

şi NATO.

ţinător al
aderării Muntenegrului la Uniunea
Europeană

Comisia Europeană a aprobat alocarea finală a fondurilor UE pentru
programul de distribuire de fructe

ă aderare) s-au înscris în
programul de anul acesta, singurele ări care au decis să nu participe în program
fiind Suedia, Finlanda

şi legume în şcoli, denumit
", pentru anul şcolar 2013/2014. 24 dintre statele

membre ale Uniunii Europene (inclusiv Croa

şi Marea Britanie.

"Schema de
Distribuire a Fructelor în Şcoli

ţia, dup
ţ

�

� �

� �

Un comitet ministerial arab s-a întâlnit la începutul s
Fostul premier britanic Margaret Thatcher a încetat din via

Austria este gata s
Pervez Musharraf, fostul lider militar al Pakistanului, va candida pentru un loc în alegerile parlamentare viitoare

ăptămânii în Qatar pentru a discuta despre modalită
ă, luni, 8 aprilie, la vârsta de 87 de ani, din cauza unui atac cerebral

ă discute schimbul de date în cadrul efortului de a combate evaziunea fiscală interna ă, dar secretul bancar va rămâne în vigoare

ţile de a revigora procesul stagnat de pace
israelo-palestinian ţ

ţional

O delegaţie a Bundestag-ului
german şi una a Parlamentului
francez se afl

şi dialogul
.

ă într-o vizită de două
zile la Belgrad, pe agendă aflându-
se aderarea Serbiei la UE
Belgrad-Pristina

ProiectulSunjammer

Sisteme judiciare eficace în Uniunea European@ Preşedintele Republicii Mol
dova

-
-, Nicolae Timofti, l-a desem

nat pe premierul în exerci

şin

şi echipa
guvernamental

ţiu, Vlad
Filat, drept candidat pentru funcţia
de prim-ministru al viitorului guvern

Guvernul de la Chi
-

ţe pentru Integrare Europea-
n ţie 15
zile pentru a cere votul de
încredere al parlamentului pentru
programul de activitate

ău a fost
demis la 5 martie prin vot de neîn
credere acordat de parlament, în
urma unei crize în interiorul fostei
Alian

ă. Vlad Filat are la dispozi

ă.

Liderul politic al Hamas

Premierul Republicii Serbia,

aflat
în exil în Qatar, Khaled Mashaal, a
fost re-ales pentru al patrulea
mandat de pre

înso

şedinte al Biroului
Politic al mişc

şi pentru Cisior
dania, nu au fost dezv

şi oficiali, se afl

şi aprobat de Moscova în 4
aprilie, extinderea regimului de
liber schimb în comer

şterea reciproc
şi gradelor ştiin şi

protec

ării.
Consiliul Shura al Hamas s-a

reunit la începutul lunii la Cairo
pentru alegerea Biroului Politic.

Ismail Haniyeh, prim-ministru
în Gaza, a fost ales ca unul din cele
trei adjunc

ăluite pentru
a evita arestarea lor de către Israel.

ă
într-o vizită oficială în Rusia.

Pe agendă figurează semna
rea de acorduri bilaterale între care
un împrumut în valoare de 500 de
milioane de dolari solicitat de
Belgrad

ă, recunoa ă a
diplomelor

ă achite ulterior
datoria cu sumele încasate din
tranzitul gazului.

ţi. Numele membrilor Bi-
roului Politic ale -

ţit de numero

-

ţul bilateral la
mai multe produse, cooperarea
militar

ţifice
ţia monumentelor militare.

Se asemenea, Rusia va finanţa în
întregime construcţia tronsonului
sârb al gazoductului South Stream,
urmând ca Serbia s

Consiliul Pontifical pentru Cultură
organizează, între 11

ă pentru promovarea cercetării
celulelor stem adulte, pe care o consideră
etică ătoare

ă în lumea ă
potrivit căreia este important să se
studieze toate tipurile de celule stem,
inclusiv embrionare, pentru a maximiza

ăsi tratamente pentru boli.

şi 13 aprilie, a doua
conferin

şi mai promi ştiin

ştiin

şansele de a g

ţ

ţ ţific decât
cercetare pe celule stem embrionare.

Abordarea vinde în contradicţie cu
opinia majoritar ţific

Fostul premier britanic
Margaret Thatcher a încetat din
viaţ

.

ţia de prim-ministru în
Marea Britanie, a fost pre

ţinut
trei mandate de premier între 1979

ţa public

ă, luni, 8 aprilie, la vârsta de 87
de ani, din cauza unui atac cerebral

Thatcher, prima femei care a
ocupat func

ă
în 2002, după o serie de accidente
vasculare cerebrale mici,

ăzută în public de
atunci.

şedinte al
Partidului Conservator şi a de

şi 1990. S-a retras din via

şi a fost
doar ocazional v
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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

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

Vând 800 mp teren plus barac
ţa,

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

Vând hal ţi
în Re ţa, zona Calea Timi

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

Vând 2 camere de c
ţiri, situate în

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

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

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

ând spaţiu comercial în supra
faţ

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

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

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

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

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

Închiriez hal
ţa, utilat

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

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

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

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

Închiriez cas

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

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

ă
metalică 450 mp, situate în Re

ă depozit 500 mp situa

ămin, 32
mp, cu îmbunătă

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

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

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

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

ă
de 500 mp, situat în Re

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

şi

şi
şoarei. Pre

şi şoarei.
Pre

şi şului.
Pre

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Vând în Re ă nouă pentru
aragaz, 200 lei; radio MP3 p
ma ă, 40 lei. Tel. 0741-132202.

ă Holstein
gestantă luna 9-a, 1200 €. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Re ă cu cana
pea încorporată, stil bibliotecă, cu
dulapuri pe capete de haine, 1500
lei neg; col

ă tineret culoare
lemnului, compusă din dulap 2 u

ăpior suprapus, vitrină cu
oglindă, dulăpior 2 u

ărime mijlocie,150 €
neg; tv color Tomis cu telecomandă,
150 lei neg; scaun de birou cu
postament de metal, 60 lei neg. Tel.
0355-409803. (RR)

Vând la Lupac că
ători, 1000 lei. Tel. 0764-

654306. (RR)
Vând în Re

ă, monitor, mouse, 500 lei;
telefoane celulare, 50-400 lei;
picamer mare, performant, 200 lei.
Tel. 0743-795061. (RR)

Cumpăr la Sichevi

ă,
450 lei; masă de calculator făcută la
comandă, 100 lei; dulap 2 u

ăci marmură, 30 lei/
buc; diferite cauciucuri de vară, 50
lei/buc; motoare de ATV noi, 1000
lei/buc; biciclete vechi

ătoare rasa Beagle, provenien ă
Italia, 3 ani, 100 €. Tel. 0724-
340924. (RR)

Vând la Boc

ă pe 2
pale ă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0736-117397. (RR)

Vând la Ezeri ădină cu pomi
fructiferi, suprafa ă
curentă, canalizare, curent, 7500 €
neg. Tel. 0725-716976. (RR)

Vând la ă, 95x55.
Tel. 0740-879015. (RR)

Vând canapea extensibilă stil
col ă, mate
rial textil, 2.30x1.70, stare bună, 500
lei neg. Tel. 0764-776865. (RR)

Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 W,
germană, 500 lei; masă sufragerie
placată cu gresie, 200 lei; cuier de
hol din fier forjat provenin ă Germa
nia, 100 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Târnova iapă de 3 ani,
2500 lei. Tel. 0760-257952. (RR)

Vând la Măureni sobe cu 350,
400 ă de spălat, 400
lei; frigider, 150 lei; cuptoare
electrice cu 60

ăr un cazan de ă din
cupru. Tel. 0732-147902. (RR)

Vând bicicletă copii până la 10
ani, 80 lei. Tel. 0728-260018. (RR)

Vând în Caransebe ăma ă
populară de bărba ăma ă
de femei populară, 1200 lei. Tel.
0767-489914, 0728-735559. (RR)

Vând în Boc
ă; o pereche de purcei 6 săp

tămâni, vaccina

şi

şin
Vând la Doclin 2 vi

şova vac

şi

ştar,
70 lei neg; mobil

şi,
dul

şi, 650 lei neg;
telescop nou m

şi

şi

şi, 300
lei; diferite pl

şi noi, 200-
800 lei; maşini tocat carne, 30 lei/
buc Tel. 0355-425973, 0729-
022526 . (RR)

Vând la Reşi

şa o pereche de cai,
5000 lei neg.Tel. 0751-818115. (RR)

Vând în Câlnic 2 butelii tipul
vechi, 100 lei/buc sau ambele la 150
lei. Tel. 0255-233111, 0752-006314.

Vând la Vârciorova moar

ş gr

Şipet plasm

şi 500 lei; maşin

şi 80 lei; televizor,
250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Cump

ş c ş
ş

şa balo şi
lucern

ţa hot
entru

ţele, una 1 an
200+ kg, una 3 luni 100 kg, 2500 lei
ambele. Tel. 0255-527008, 0740-
055591. (RR)

Vând la Or

ţa mobil -

ţar mare culoare mu

ţel 6 luni,
pentru vân

ţa calculator P4 cu
tastatur

ţa tranzistor
TA78L28. Tel. 0730-529337. (RR)

Vând în Re ţa congelator cu 5
sertare, 450 lei; convector font

.

ţa câine de
vân ţ

ţi, 150 € neg; org

ţa 3100 mp, ap

ţar, culoare crem, cu lad -

k

ţ -

ţuic

ţi, 500 lei; c

ţi paie
-

ţi, 500 lei/perechea
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând costum b ţi, m

ţ 150 lei. Tel. 0723-788000
Vând covor persan 250/350 cm,

150 lei; saltea Relaxa 90x190 cm,
120 lei; carpet

ţ 320 lei;
MP4 80 GB, c

ţ 220 lei; Nokia C-5 gps, camer
ţ 270 lei; Nokia N73, card,

c ţ 150 lei. Tel. 0721-414951.
Vând biciclet .

-
ţ

ţie, 1000 €; tv Sam-
sung, diagonala 95, 200 lei; 2 cratiţe
inox cu capac, garanţie pe viaţ

ţa instante pe gaz

ţie
montaj, 200-250 lei; expresor cafea
cu pomp

ţie; storc

ţa central

ţelu Ro

ţel
gestant

ţa hot

ţi, 30 lei/buc; 2 boxe
50 W, 25 lei/buc; lustr

ţ

ţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobil

-
ţar sufragerie din

piele, în forma de U, 1500 lei; birou
calculator, 150 lei; scaun de birou
calculator, 60 lei; schiuri, bocanci de
schi, plac ţe, 50-150
lei perechea; ceas foarte vechi cu
pendul

lcd
dvd -

mp .
lcd

ţie karaoke
hdd

rr

ărba ărimea
50, culoare gri petrol, compus din 3
piese, pre

ă plu

ă ora 16.
Vând joc Play Station 2 modat, 5

jocuri, pt. 210 lei; Play Station
portabil, cip card 4 giga, pre

ă
ă

5 mpx, pre
ă

ă pt fitness nouă,
produsă în Germania, afi

ă
magnetică tip fotoliu cu taburete,
german, în garan

ă, de
10

ărbunari mânz semi-
muran 11 luni, culoare ro

ă, 150 lei.
Tel. 0355-801062. (RR)

Vând în Re
ă caldă 17 l/min,

Ariston, Electrolux

ă de abur aproape nou, 150
lei; aparat radio pe lămpi foarte
vechi, de colec ătoare de
fructe profesionale, 200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)

Cumpăr laptop sau tabletă în
stare bună. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re ă pe gaz,
calorifer 1400x50, 350 lei; vitrină
caldă pentru Fast Food, 900 € neg,
friteuză cu 2 compartimente, 600 lei,

ă
ro

ă
gestantă în 7 luni, una la al 3-lea vi

ă în 2 luni, una de 10 ani
gestantă în 3 luni, primele două
3500 lei/buc neg, cealaltă 3000 lei.
Tel. 0734-204496. (RR)

Vând în Re ă Zanussi, 60
lei; cărucior pentru copil, 50 lei; 2
boxe cu supor

ă cu ventilator
cu 4 becuri, 70 lei; săniu ă, 90 lei;
bicicletă pentru copii 4-8 ani, 90 lei;
aspirator, 80 lei; filtru cafea, 20 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)

Vând mobilă sufragerie din lemn
de brad, 1000 lei; col

ă dormitor
completă, 1600 lei; scaune rotative
de birou, 60 lei; canapea extensi
bilă, 500 lei; col

ă de zăpadă, be

ă, 1000 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând mobilă de bucătărie, 350
lei. Tel. 0756-040111. (RR)

Vând P4 fără monitor 250 lei, cu
monitor , tastatură, mouse 350
lei; P3 fără monitor, 150 lei; por
tabil, 130 lei; 3 pt ma ă, 120
lei; monitoare de 17, 150 lei;
boxe 100 W, 80 lei; sta

ş pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255-
221036 dup

şti, mp3, poze, iPod
pre

şti, pre

şaj electro
nic, 650 lei neg; aparat de rezonan

şi 20 l, ambele 900 lei. Tel. 0740-
343942, 0355-414141. (RR)

Vând la C
şie, stea în

frunte, gras, frumos, 2200 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)

Vând canapea cu lad

şi şi
butelie pentru ap

şi altele, garan

şi

şi alte ustensile pentru Fast Food-
uri. Tel. 0752-759935. (RR)

Vând la O şu vin de cas
şu, 50 litri şi 20 litri vin alb, 5 lei/l.

Tel. 0355-401982. (RR)
Vând la Lugoj 3 vaci, o juninc

şi

şin

şi
voce, 100 lei; de 320 sata de
laptop, 150 lei; expresor de cafea cu
pastile, 100 lei.Tel. 0765-577197 ( )
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Vând miele pentru pr

Vând mânz semi-muran 9 luni,
2100 lei neg. Tel. 0740-145324 (RR)

Vând la Sacu iap

ţei. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în Re ţa anten
rr

ţa aparat pentru
fitness, 500 lei. Tel. 0770-362902.

Vând în Anina ministrung pentru
tâmpl

entru

ţimi, 10
lei/m; menghin

ţie, cu discuri
bonus, 150 lei; strung manual
pentru cozi de m

-

t
ţa cuptor cu micro-

unde, 150 lei. Tel. 0355-422818. (rr)
Cump ţigl

ţ ,

-

ţie vertical

-

. -
ţ 100 €. Tel. 0763-423458.

Vând urgent mulg
ţ ţ

2100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând combin

ţin folosit ţ 500
lei negociabil. Tel. 0740-768680,
0355-412831.

Pers. fizic

ţioneaz ţ 100
lei. Tel. 0745-130202.

Vând calculator Intel Celeron de
2.40 GHz; RAM 512 MB DDR; plac

ţ 450 lei.
Tel. 0745-130202.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c

ţ 200 lei.
Tel. 0745-130202.

Vând 40 de oi din care sunt
f

ţul de 500 lei buc. neg. la faţa
locului. Se vând numai împreun

,
,

-

ţionare, de 19" rezoluţie 1280x
1024 cu 50 lei. Tel. 0764-335767.

Vând tablet
ţ 350

lei. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic (ci

ment

ăsilă. Tel.
0731-418674.

ă cu mânz
semi-muran 10 luni, 1000 €. Tel.
0732-982025. (RR)

Cumpăr vaci

ă satelit
nouă, 1200 lei.Tel. 0723-188347 ( )

Vând în Câlnic 4 porci la 100 kg,
10 lei/kg. Tel. 0771-543080. (RR)

Vând în Re

ărie de modele, 250 lei; 2
coco

ă de 12, 10 lei/m;
aparat sudură nou 220/380 V, 800
lei neg; ferodou diferite lă

ă 250 mm lungime,
250 lei, drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei; radio Traviata
cu picup, de colec

ătură, 200 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Cumpăr baterie de cazan de
baie cu lemne pentru la casă; ma

ă de cusut cu pedală electrică. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Vând lucernă vrac, aproximativ
2 , 1500 lei. Tel. 0734-511848. (RR)

Vând în Re

ăr ă. Tel. 0733-524679.
Vând la Măureni ouă de

prepeli ă, 0 40 lei/buc neg. Tel.
0729-854471. (RR)

Vând 2 comote pentru o pereche
de cai, 1500 lei. Tel. 0727-676933.

Vând 4 porci, 90-100 kg, Câlnic.
Tel. 0771-543080.

Vând tv color, ma ă de spălat
automată cu consum redus de
energie

ă, 2 boxe, cameră video,
scaun cu rotile. Tel. 0754-298397.

De vânzare scaun auto nou
pentru copil până la 1 an, Maxi Cosi,
culoare ro ălătorie cu
orice cărucior, pozi ă
unică, sistem inovator al hamului,
pentru copii cu greutate între 0-13
kg (na ă la 12 luni). Lungi
mea tetierei

ă în acela
ălătoria cu avio

nul. Pre
ătoare de vaci

nou nou ă din inox cu un post. Pre

ă frigorifică, stare
foarte bună, pu ă. Pre

ă vând monitor crt cu
ecran plat Compaq 7550. Arată

ă irepro

ă
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB; hard disk 80 GB. Pre

ă ărcător de cameră
ărcător de ma ă. Pre

ătate 30, restul urmează să fete,
pre

ă
toate. Tel. 0768-764920.

Vând urgent congelator arctic
nou cu 6 sertare. Tel. 0722-879262.

Vând monitor crt de 19 inch 40
lei stare perfectă. Tel. 0763-906047

Vând monitor Hansol crt flat
screen - în stare foarte bună de
func

ă 1000 mhz procesor
256ram/4gb hdd detalii pe pre

ă) cu placă
marmură, la doar 350 lei transport
montaj gratuit onument marmură
cu sculptură calitate la doar 1300 lei
detalii pe romarmura.com tel. 0766-
860854.

şi vi

şi

şi

şi p fum diametrul 125, 50
lei/buc; cablu sudur

şi
n

şi

şin

şi covor mare persan. Tel.
0733-072796.

Vând calculator complet cu bi
rou din sticl

şu, sistem de c

ştere pân
şi a centurilor hamului

poate fi ajustat şi timp.
Aprobare TUV pt c

şi
func şabil. Pre

şti, înc şi
înc şin

şi granule marmur
-

. M

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

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

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

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş
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Instalez Windows, jocuri şi tot ce

şi la domiciliul clientului. Pre

Execut lucrari interioare şi
exterioare tencuit zidit gresie faianta
la pre

Şoferi B/profesionişti angaj

şi referin

şu,
mansarde atât pe blocuri cât şi pe
case, termoizola

şchetat par
chet,

ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât

ţ
rezonabil (variaz ţie de
serviciul prestat). Tel. 0745-130202.

ţuri bune cu asta ma ocup
suna pt detalii. Tel. 0732-624586.

Înfiinţam firme, pfa-uri etc. Tel.
0723-846071.

Execut lucr

ţuri
accesibile. Tel. 0720-242246.

-
ţa ţe execut ţuri ac-
cesibile fundaţii, zid

ţigl

ţii case, placat gre-
sie/faianţ -

rigips, instalaţii. Totul la cheie,
preţuri neg. Tel. 0741-017894

ă în func

ări int ext rigips
podele gresie faianta izolati ext fier
beton dupa proiect sarpante
instalati sanitare zidarii pre

ăm.
Tel. 0786-030153.

Echipă constructori cu experien
ă la pre
ării, acoperise

din ă sau tablă, case la ro

ă, montat/ra

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Aprilie

Oferte-Cereri

de Serviciu

Tân ţ, 34/165/68, f

ţie serioas

ţie serioas

ţii de lung

ţie
material

ţ
ţie serioas

ăr drăgu ără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau ora

ăsătorie

ă 63 ani, cu aparta-
ment, caut rela ă. Tel.
0772-175140.

Domn 55 ani, 1,70/70 doresc o
rela ă cu o doamnă 45-50
ani. Tel. 0740-963216.

Singur, 53 ani, brunet grizonat,
barbă, doresc să cunosc o doamnă
în vederea unei rela ă
durată. Cer

ăr fermier, aspect fizic
plăcut, tandru, manierat, situa

ă foarte bună, casă,
ma ă, caut doamnă/domni ă
pentru căsătorie. Tel. 0726-043513.

Bărbat 42 ani, doresc cuno ă
cu o doamnă pt. rela ă.
Tel. 0735-688108.

ş, pentru priete-
nie/c şi a forma o familie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.

Pensionar

şi ofer seriozitate. Tel.
0742-383969.

Tân

şin şoar

ştin

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

PRISMA | 2013 |11 - 24 Aprilie

Vând miere de albine: mierea de
salcâm 18 lei/kg; mierea polifloră

ă 16 lei/kg. Dacă c mpăr
mai mult de 50 de kg, pre

ătoarele: mierea de salcâm 16
lei/kg; mierea polifloră ă 14
lei/kg. Tel. 0745-130202.

Vând Samsung Galaxy S3 (re
plica), are baterie originală de 2100
mAh, ca ărcător. Are urme
de uzură pe spate, iar sticla protec
toare este crăpată fără a afecta însă
buna func

ă impecabil.
Pre

ă ăinătate, la un pre

ăptu

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

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

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

Vând lăzi stupi verticali cu
podi

ărucior 3 în 1 (cu co

ă. Tel. 0724-
189589

Vând pat bebe cu laterală
rabatabilă

ăr timbre filatelice

ă fizică vând cărucior
pt. invalizi cu motor electric foarte
bun 200 lei

ă

ă nou, cu ladă de lenjerie jos.
Asigur transport

ă în stare foarte bună, cu
multe feluri de cusături. Pre

ă de cusut foarte
veche marca Ringschiff la pre

ă fără radia

ăr

ă”,
cartea este noua, pre

ă
istoria Re

ă, pre

Vând butuci căru ă, pre

ăsu ă mică, 3
pânze circular una mare ă mai
mici, disc de polizor. Pre

şi
de rapi

şi de rapi

şti şi înc

şi ilustrate
din şi din str

şi

şit
pe spate şi bra

şi

şi

şor, capac acoperit cu tabla şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0761-
250746, 0732-452930.

Vând c şule
şi scaun auto) gri cu roz, pu

şi role pt. deplasare - nou.
Tel. 0724-189589.

Cump şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com Tel. 0763-811062.

Persoan

şi acumulator nou 350
lei.Am 2 buc

şi montaj. Pre

şina de cusut Singer
electric

şin

şi
şi

dezvoltare a uzinelor din Reşi

şi

şini la
Reşi

şi şi a uzinelor din
Reşi

şi dou

ţ u aţi
ţurile sunt

urm
ţ

-

-

ţionare a telefonului.
Telefonul funcţioneaz

ţ 500 lei. Tel. 0745-130202.
Vând, urgent, vederi
ţar ţ

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

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

maro, tapiţerie în stare foarte bun
.

ţ foarte avantajos
560 lei, negociabil, sunt din Re ţa.
Tel. 0752-123434, 0751-132460.

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

ţa, preţ
negociabil, 58 lei, merit

ţ
ţin

folosit, stare foarte bun
.

ţi. Tel. 0257-282571.
Vând canapea extensibila

tapiţat
ţ 450

lei. Tel. 0747-478023.
Vând ma

ţ 300 lei.
Tel. 0747-478023.

Vând ma
ţul de

150 €. Tel. 0760-284642.
Vând aparat medical cu suport

Bioptron Zepter pentru terapia cu
lumin ţii UV, preţ 1000 lei,
foarte bun pentru dureri reumatice.
Tel. 0760-284642.

Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, c ţile:
„Istoria uzinelor din Re ţa 1771 -
1996”, preţ 125 de lei; „Evoluţie

ţa
1771 - 1996”, preţ 52 lei; „Uzinele
din Re ţa 200 de ani de existenţ

ţ 105 lei; „200
de ani de construcţii de ma

ţa” 2 volume, cartea ne prezint
ţei

ţa pe o perioada de 200 de ani,
cartea este nou ţ negociabil
105 €. Tel. 0751-132460 sau 0752-
123434.

ţ ţ 150 lei
bucata. Tel. 0770-428180.

Am de vânzare un motor circular
220 V, ax circular, m ţ

ţ negociabil.
Tel. 0763-876004.

BOCŞA:
B

Ş:

TOTAL JUDE

Îngrijitor animale: 1

Inspector/referent resurse umane: 1; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

Asistent medical generalist: 1; Bucătar: 6; Ca-
merista hotel: 3; Lucrător bucătărie: 4; Lucrător comercial: 1; Lucrător
pensiune turistică: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 1; Ospătar: 6

Ţ: 26

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.04.2013

Vând la Re
ă, 3000 € neg. Tel.

0767-679777. (RR)
Vând Ford Transit an 2003,

motor 2420, distribu
ă, bine întreţinută,

3300 € neg. Tel. 0758-564201,
0726-833018. (RR)

Vând în Reşiţa tractor Fendt cu
cositoare laterală, cauciucuri noi, 50
cp, stare perfectă, motor în 3 pistoa
ne, 3200 €. Tel. 0730-248120. (RR)

Vând la Brebu disc tractat pe
cilindru pe roţi, patru baterii cu 28 de
talere, lungime 2 m, lăţime 2.70 m,
1600 €. Tel. 0732-569936. (RR)

Vând în Reşiţa 3 scutere, 300-
500 €. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând la Sicheviţa cositoare
Carpatina, 3200 neg; chiulasă 445,
350 lei neg. Tel. 0730-529337. (RR)

Vând la Bocşa Ford Mondeo, an
1995, motor 1.8, taxe la zi, înscris în
România, ITP până în 2015, 1250 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)

Vând în Oraviţa presă balotat,
baloţi 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 pt Vw Passat, 1.9
TDI, se potriveşte pt anii 1998-2004,
150 €; cauciucuri de vară şi jante pt
Vw Transporter 200 €; cauciucuri şi
jante pentru tractor Fiat, 250 €. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
2500 lei; greble tip păianjen de
adunat fânul, mai multe modele,
începând de la 700 €; semănătoare
de cartofi pe 2 rânduri, 2500 lei. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând în Constantin Daicoviciu
scuter Aprilia, motor 49, neînmatri
culată, cu piese de schimb, 700 lei
neg. Tel. 0733-647998. (RR)

Vând tractor U445 românesc,
stare foarte bună de funcţionare,
3200 €. Tel. 0768-269282. (RR)

Vând la Şipet cositoare de
gazon pe benzină, strânge singură
iarba; bicicletă BMX, 300 lei. Tel.
0740-879015. (RR)

Vând Ford Transit an 2002,
înmatriculat 2008 în RO, 2900 €. Tel.
0757-392158. (RR)

Vând în Reşiţa tobă eşapament
sport remus, originală din inox, 200
lei; 2 cauciucuri de vară 185x65x15,
60 lei/buc. Tel. 0757-777251, 0355-
881263. (RR)

Vând laAninaAudiA3, motor 1.9
TDI, 1500 € neg. Tel. 0758-851538.

Vând la Goruia tractor Massey
Ferguson, 35 cp, cu plug cu 2 braz
de, 2000 €. Tel. 0727-327763. (RR)

Vând sau schimb cu VW Golf de
1.6 Variant un Mitsubishi Galant 137
cp, înscris, valoare 2300 €; motoci
clete Aprilia 125 cmc, 600 €; Suzuki
GS500E de stradă, 1300 €; tele
scoape spate noi pt Suzuki, 300 lei
perechea; electromotor nou pt
Suzuki GS400, 100 €; aparat echili
brat roţi moto, 300 lei; plăcuţe de
frână marca Ferodo noi pentru VW
Touareg, Porsche Cayenne 2002,
Mercedes Vito, BMW 525, 150 lei
setul; portbagaje auto biciclete, 60
lei/buc; Dacia Solenţa, an 2004, cli
mă, 2000 €. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Oraviţa Opel Corsa
diesel, an 1994; Mitsubishi an 1996.
Tel. 0764-203011. (RR)

şiţa tractor U445,
reparaţie capital

ţie pe lanţ, acte
la zi, nu a fost lovit

.

.

-

-
.

.
-

-

-

-

-

Bon ţ

ţ minim.
Tel. 0770-456371, 0722-174893.

Ţin contabilitate ţ pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Lucrez în Caransebe
ţi. Tel.

0767-489914, 0728-735559. (RR)
Caut copil sau b

entru

ţilor sau la
firme particulare. Tel. 0742-383969.

Posesor autoturism, îmi ofer
serviciile unor firme sau persoane
interesate de transport. 0,85 lei/km.
Tel. 0742-383969.

Caut menajer -
-

Asociaţie de proprietari c

ţie acoperi

ţ

,
ţuri deosebit de avanta-

joase. Tel. 0745-130202.
Repar tapiţez colţare, canapele,

fotolii scaune. Preţuri negociabile.
Asigur transport

Filmez

-
ţa. Tel. 0754-298397

ă cu experien ă, doresc să
îngrijesc copii sau bătrâni. Ofer

ărie. Pre

ărba

ătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.

Caut îngrijitor p persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0724-
185451.

Repar orice tip de ma ă de
cusut la domiciliul clien

ă curată, sănătoa
să, pt. menaj, 1 sau 2 zile pe săptă
mână, 4-5 ore, 10 lei/oră. Pensionar,
zona Universitate.Tel. 0770-593554

ăutam
firmă sau persoană fizică pentru
repara ăvire casa
scării. Tel. 0763-906047.

Caut de lucru îngrijire copil,
bătrâni, măturat scări de bloc, cură-
enie în apartamente, menaj, etc.
Rog seriozitate. Tel. 0753-349185.

Pers. fizică, transport marfă cu
un Volkswagen Transporter (lada
este acoperită cu prelată) de 2 5
tone. Pre

Îngrijesc copil mic 1-6 ani pentru
doamnele care muncesc în străină
tate sau în Re

şi
ajutor în gospod

şi bilan

ş costume
populare de femei şi b

şin

ş şi zugr

şi montaj. Tel.
0747-478023.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

şi fotografiez evenimente
speciale. Tel. 0729-844264.

şi

De vânzare autoturism marca
Peugeot 407 diesel, 2000 cmc, an
2005, 7000 €. Tel. 0745-266629. (rr)

Vând în Re ţa Ford Escort
break Caravan, an 1998, motor 1.6
injecţie 16 valve, servo total, dublu
airbag, ABS, închidere centralizat

ţie noi, gri metalizat f

ţoli
cu 4 prezoane pentru Ford, Vw

ţi
spate Opel, huse cu tije la portbagaj
Astra break. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând î Re ţa microbuz Re-
nault Master, an 2001, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri f. avantajoase; jante Al
15, 16, 17 ţoli, 600 lei/set; cauciucuri
diferite m

şi

şi oglinzi electrice, turele
dou

şi distribu

şi
altele, toate la 200 lei; motoare
ventilatoare radiator şi butuci ro

şi

ă,
geamuri

ă chei, scaune încălzite, ambre-
iaj ără
rugină, stare foarte bună, înmatri-
culat în România, acte la zi, ITP
2015, 1200 € fix; 4 jante tablă 13

ărimi, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

n

Prisma s.r.l. angajează
- secretar ţieă redac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Vând br ţar ţi, 14 k,
27 grame, model deosebit, preţ
2700 lei, închiz ţ

Vând costum ţ

ţ
negociabil. Tel. 0763-876004.

Vând în Re ţa hot

W

ţ
ţ

ţi 60 lei, dou

ţi, anten

ţ

ţar cu lad ţ 1000
lei. Tel. 0727-273147.

Vând birou pentru calculator.
Preţ 100 lei. Tel. 0727-273147.

Vând combin
ţ negociabil în

Re ţa. Tel. 0355-412831 sau 0740-
768680.

Vând covoare de diferite m

ţ ţuri
bune. Sunt aduse din Germania.
Tel. 0749-044785.

Vând un geam termopan
120/150 cu 75 €, o vitrina termopan
230/98 cu 60 €. Sunt aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând lad

ă ă aur bărba

ătoare cu siguran ă.
Tel. 0723-088839.

ărănesc de damă
ciupag ă ă cotrinte
brodate cu fir

ă Zanussi
stare excelentă 60 lei, aspirator
1300 60 lei ă neagră cu
picioare deta

ă, sursa, rami
ă cu ventilator

ăniu ă 80 lei, casetofon auto cu
fa ă deta ă 40 lei. Tel. 0740-
520382.

De vânzare-lustră cu 3 spoturi
30 lei, 2 carcase boxe mari cu
supor ă boxe 50 w
germane 50 lei, jaluzele verticale
diferite mărimi 10 lei buc., grilaj
metalic pentru rafturi 2 buc. 50 lei.
Tel. 0728-813340.

Vând 3 scaune metalice 50 lei 3
bucă ă parabolică oală
diametru de 1 suport de prindere 30
lei, hotă cu 3 trepte viteză

ărucior copii 50 lei. Tel.
0740-520382.

Ocazie, vând măsu ă 4 persoa
ne 70 lei, cărucior copii 60 lei, uni
tate calculator lipsă hard disk 50 lei,
aspirator 70 lei, cumpăr bicicletă pt
copil de 6 ani. Tel. 0728-813340.

Vând col ă. Pre

ă frigorifică stare
foarte bună pre

ărimi

ăsu ă sufragerie la pre

ă frigorifică cu 7 sertare
cu 550 lei, o ma ă de spălat vase
cu 100 €, ma ă de spălat haine
120 €. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.

şi fust şi dou
şi paiete toate. Pre

şi

şi mas
şabile 70 lei. Tel. 0728-

813340.
Vând urgent uniate pc doar cu

placa de baz şi flopi 40
lei, lustr şi 4 becuri 60
lei, s

şabil

şi bec
iluminare 60 lei. Aspirator volum
mare 60 lei, c

şi

şi culori, un dulap cu 2 uşi, o comoda
tv, m

şin
şin

-
-

.

Agenţia Judeţean ţei de Munc

ţa, Casa de Cultur (Str. Libert ţii nr. 40), începând cu ora 9, dar în
funcţie de solicit ţilor economici, poate fi organizat

ţi în careAgenţia dispune de puncte de lucru.Agenţii economici care
doresc s

ţiei din Re ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau
la sediile Agenţiilor locale

ţa (tel. 0255-571598) ţelu Ro
ţilor economici la burs

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă a locurilor de muncă

la Re ă ă
ările agen ă în toate cele 9

localită
ă participe la Bursă î

ă (tel. 0255-541069), Oravi
ă este gratuită.

ş-Severin
va organiza în data de , Bursa general

şi

şi pot depune ofertele de locuri vacante la
sediul Agen şi

şi Punctelor de lucru din Anina (tel. 0255-
241317), Baile Herculane (tel. 0255-560484), Bocşa (tel. 0255-555900),
Bozovici (tel. 0255-242600), Caransebeş (tel. 0255-516323), Moldova
Nou şi O şu (tel.
0255-533046). Participarea agen

19 aprilie 2013

Bursa general@ a locurilor de munc@
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Elevii colegiului tehnic c r an Re i a, s-au bucurat de facilit ile oferite
de proiectul european LLP-LDV/IVT/2012/RO/130

ă ă ţ ăţş ş

Participantii la proiectul Leonardo da
Vinci, “Eurointegrare profesionala prin
mobilitate educationala- Viitorul meu incepe
azi!”, derulat de Colegiul Tehnic Carasan
Resita, coordonat de prof. Leontina Latcu si
prof. Dalina Rancu, s-au bucurat de un
program cultural deosebit oferit de partenerii
de la M.E.P. EUROPROJECTS Granada.

Dupa prima saptamana de activitate
practica desfasurata la partenerii de primire:
Camissmoda S.L., Confeciones Montilla S.L.
si Confeciones Jose Pichel, elevii au
beneficiat de o excursie in capitala Costei del
Sol, Malaga.

Catedrala, Teatro Romano, Maura
Alcazaba, Castillo Gibralfaro, Museo
Picasso, Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso,
Parcul Gradina Botanica, Plaja si Portul de la
Marea Mediterana, sunt cateva obiective care
i-au imbogatit spiritual. La toate aceste
obiective se ajunge pe bulevarde pline de

palmieri si portocali, care-ti incanta privirea si
toate simturile.

Ruinile istorice ale Malagai, pot fi gasite
mai ales in capatul estic al orasului. Maura
Alcazaba este un labirint de gradini si curti
frumoase. Ea se leaga de ruinile maurului
Castillo de Gibralfaro, prin metereze duble, in
timp ce o carare stancoasa urca pe langa ea.
Exista aici o terasa care ofera o panorama a
portului si a arenei de coride din Malaga.

Catedrala din secolul XVI, proiectata de
Pedro de Mena se afla spre vest, pe Calle
Molina Lario. Deoarece turnul estic al Cate
dralei nu a mai fost terminat, ea primit porecla
de La Manquita: “cea cu o singura mana”.

Intre Alcazaba si Catedrala, pe Calle San
Agustin, se afla Palacio de Buenovista,
transformat intr-un Muzeu Picasso. La mica
distanta de aici, se afla Casa Natal de
Picasso, in Plaza de Merced, unde artistul si-a
petrecut primii ani de viata. Fundatia Picasso,

plasata in prezent aici, organizeaza cursuri
privind viata si opera artistului, promovand
arta contemporana.

In cea mai sudica regiune a Spaniei,
Andalucia, in afara de Granada si Malaga,
exista multe locuri si lucruri care merita a fi
descoperite.Andalucia, provincia pueblo-ului,
ofera celor interesati peisaje minunate si
spontane. La fel ca schimbarile de decor dintr-
un teatru, satele si privelistileAndaluciei, par a
se ivi din neant; acum vezi ceva care imediat
dispare. Singurul element reitinerant in acest
peisaj in continua schimbare este omnipre
zentul maslin. Prima suta de copaci pare inte
resnta, prima mie, o curiozitate. Dar cand vezi
zeci de mii, noutatea incepe sa se risipeasca.
Din fericire, la o cotitura de drum ei cresc pe
campii, la urmatoarea pe pante usoare, apoi
brusc ii vezi atarnand pe un perete stancos.

Toti elevii participanti sunt incantati si
fericiti pentru oportunitatea de a fi beneficiarii

acestui proiect care le-a oferit atat sansa de a
face practica la standarde europene cat si
sansa de a afla cate ceva din istoria si cultura
Spaniei.

- -
-

Prof. Leontina Latcu,
Colegiul Tehnic Carasan Resita

Spectacolele Circului Colosseum în Caransebeş, Bocşa, ReşiţaSpectacolele Circului Colosseum în Caransebeş, Bocşa, Reşiţa
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CORT NCÎ ĂLZIT !!!
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12 14
APRILIE APRILIE

PARCUL
TEIUŞ

CARANSEBEŞ

REDUCERE

Talon reducere numai pentru copii

LEI
VINERI
SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ

ora 18
15 şi 18
15

00

şi 18

00

00

00 00

DRESURĂ DE LEI
ŞERPI BOA, DRESURĂ DE CĂŢELUŞI
ACROBAŢI, CLOWNI, PIRAŢI !!
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16 17
APRILIE APRILIE
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DE ANIMALE

BOCŞA

REDUCERE

Talon reducere numai pentru copii

LEI
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MIERCURI

ora 1800

00ora 18
DRESURĂ DE LEI
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15

00
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00

00

00 00
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