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Auto-Moto-Velo
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. 0757311013. (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 Transit, 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. 0355422818. (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, semănători, greble de fân şi diverse utilaje
agricole, provenienţă austriacă,
preţuri avantajoase. Tel. 0722685593, 0730-804745. (RR)

Editorial

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. 0724521542.
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. 0355418140 sau 0731-920569.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la tel. 0318110788.
Vând Ford Focus 1.8 diesel an
2002, înmatriculat, 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.

Dan Popoviciu

Prima negaţie cred că vine de undeva de la vârsta de
ceva mai mult de şase luni: nu vărsa sticla de lapte! Au
urmat multe, gen nu intra încălţat în cameră, nu mânca
murdar pe mâini, nu e frumos să faci una sau alta, un nu
prelungit până ai dobândit tu dreptul de a-ţi spune ţie, în
primul rând, şi apoi altora, nu!
Apoi, cu înaintarea în vârstă, nu devine un simplu
cuvânt de vocabular. Constaţi, pe zi ce trece, că un nu al
tău nu mai este acel nu universal valabil din copilărie. Tu ai
o sumă de nu, societatea are mult mai mulţi nu. Echilibrul
este, evident, în folosul comunităţii. De exemplu, tu nu vrei
să plăteşti o taxă aiurea, de pe urma căreia nu beneficiezi

Preţ 1,5 lei
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Imobiliare
Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, curte, centrală, termopane, loc
liniştit - Stavila. Tel. 0747-059557,
0355-426234.
Vând apartament la casă, 3
camere, curte comună, garaj, zona
Universalul Vechi, preţ 30.000 € neg
Tel. 0757-029877, 0745-027024.
Vând pe str. Făgăraşului apartament 2 camere, 60 mp, et. 4, centrală cu instalaţie pe cupru, termopane,
podele laminate, bloc izolat, tot
renovat. Preţ negociabil 30.000 €.
Sunaţi-mă. Tel. 0758-756629.
Vând casă în Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 25.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, 8200 € neg. Tel.
0721-498097. (RR)
Vând casă 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 reparaţii, 3000 €. Tel.
0751-348926, 0356-175694. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari, ap. 2
camere, etaj 2/4, centrală termică,
termopane, gresie, faianţă, izolaţie
termică, uşă metalică, podele, renovat şi utilat, 21.500 € nemobilat 23.000 € mobilat sau schimb cu
apartament 3 camere, amenajat sau
neamenajat. Tel. 0728-813340 (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere confort 2, cu multiple
îmbunătăţiri, 20.000 € neg. Tel.
0761-606403, 0355-801117. (RR)
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, mobilată, centrală
proprie, gresie, faianţă, termopane,
balcon închis cu termopane, 11.000
€ neg. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând în Reşiţa, Calea Caransebeşului, în spatele Institutului de
proiectări, garsonieră 2 camere, etaj
1, uşă metalică, termopane, utilată,
mobilă, aragaz, frigider, încălzire,
10.500 € neg sau schimb cu apart. 2
camere la etaj 1-2, în Reşiţa. Tel.
0355-801410, 0752-111663. (RR)
Vând în Bocşa apartament 3
camere, mobilat sau nemobilat,
central ă termică, îmbunătă ţiri
multiple, stare impecabilă, 19.000 €
mobilat - 18.000 € nemobilat. Tel.
0742-628903. (RR)
Vând în Reşiţa, Calea Caransebe şului, apartament 3 camere
confort 1 îmbunătăţit, etaj 1/4,
32.000 € plin - 30.000 € gol. Tel.
0355-412016. (RR)

ISSN 1454-1734

PUBLICITATE
Vând în Gârlişte casă cu 3
corpuri din care 1 corp este barmagazin şi 2 corpuri sunt case, două
curţi, 2 pivniţe mari, fântână, 800
mp, 40.000 €, în preţ sunt incluse şi
toate dotările din bar şi magazin,
mese, scaune, rafturi, frigidere,
vitrine. Tel. 0721-858721. (RR)
Vând casă în Cruşovăţ, lângă
gară, la 15 km de Herculane, DN 70,
casa se compune din 8 camere,
dependinţe, fântână în curte plus 4
terenuri agricole; 20.000 € neg. Tel.
0723-813668. (RR)
Vând apartament 2 camere, etaj
3, centrală, mobilat, izolaţie, 21.000
€. Tel. 0756-040111. (RR)
Vând casă compusă din 5
camere, baie, bucătărie, 60.000 €.
Tel. 0763-731992. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 2 îmbunătăţit cu tot
ce-i nou 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 Reşiţa apartament 2
camere cu îmbunătăţiri, 17.200 €,
se poate vinde în două rate egale.
Tel. 0355-804733, 0756-456209 (rr)
Vând apartament confort 1 în
Reşiţa, Govândari, 3 camere decomandate, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală, uşile
schimbate, 35.000 €. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
Vând în Govândari apartament
2 camere, bucătărie, geamuri şi uşi
schimbate, parter în bloc 4 etaje,
parcare, 25.000 €. Tel. 0770604864. (RR)
Vând apartament 2 camere în
Moroasa II, lângă Comisariat, Bl. 69,
str. Petru Maior, ap. 9, îmbunătăţit,
termopane, 18.000 € neg. Tel. 0732147902. (RR)
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, 8200 € neg. Tel.
0728-260018. (RR)
Vând în Oţelu Roşu apartament
plus garaj, apartamentul în centrul
oraşului, 26.000 € neg. Tel. 0733524679. (RR)
Vând în Reşiţa, Făgăraşului 20,
apartament cu termopane, centrală,
aer condiţionat, 26.200 € neg. Tel.
0355-425354. (RR)
Vând casă în Glimboca, strada
principală, 2 camere la stradă, 3
camere anexe, grădină, curte mare,
37.000 €. Tel. 0355-404169. (RR)
Vând în Băile Herculane
apartament 3 camere, confort 1,
complet mobilat şi utilat, parter,
55.000 € neg, sau schimb cu apartament sau casă în Caransebeş
plus diferenţă. Tel. 0722-551615 (rr)
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Nu!
de niciun drept. Societatea vine şi spune nu: trebuie să
plăteşti pentru că faci parte din noi şi noi nu putem
funcţiona fără tine. Pardon, fără taxa ta. Taxă pe care tu nu
vrei să o plăteşti, pentru că nu îţi este de niciun folos. Dar,
fără taxa ta societatea se prăbuşeşte, intră în colaps. Nu
pentru că cei pe care tu i-ai ales sunt incompetenţi sau
iresponsabili. Nu, pentru că tu nu ai ştiut ce să nu alegi.
Nu, nu, nu! Opoziţie? Delimitare, depărtare, frustrare,
ignoranţă, lehamite, neimplicare? Nu! Protest! Faţă de
cine, faţă de ce? De noi, de ei, de nu? Se poate pur şi
simplu să spui nu? Cui? Faţă de cine, faţă de ce? O simplă
resetare a simţului civic, a sentimentului de turmă? Vrem

să fim cu toţii cetăţeni? Ne mulţumim cu statutul de număr
la al nu ştiu cărui recensământ? Vom putea ieşi vreodată,
cu adevărat în stradă şi să spunem nu? Hoţiei,
fanariotismului, nepotismului, dispreţului şi lipsei de
solidaritate în ceea ce înseamnă patriotismul social? Ştim
cu adevărat ce înseamnă a fi patriot, a fi român, a încerca
să fim un simplu om? Ni l-a furat oare pe acest nu din
conştiinţele personale, pentru a ni-l face uitat din conştiinţa
de grup? Cât de mult costă un nu? Poate mai mult decât mii
de da daţi din inconştienţa miilor de nu ce ni s-au inoculat în
minte, din chiar primele zile de pe pământ.
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Primăria Reşiţa ne informează
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, a semnat în data
de 08.04.2013, un protocol cu rectorul Universităţii de Vest din
Timişoara, Marilen Pirtea, pentru identificarea direcţiilor strategice de
dezvoltare durabilă economico-sociale ale municipiului, elaborate şi
recomandate de către echipa de specialişti a universităţii.
Protocolul vizează acordarea de consultanţă de specialitate în
domeniul economico-social şi cultural-artistic, accesarea de fonduri
naţionale şi europene pentru dezvoltarea de proiecte comune şi
organizarea unor cicluri de seminarii cu cadre didactice ale Universităţii
Marţi, 9 aprilie, a trecut la cele
de Vest pe diverse teme.
Municipalitatea consideră oportun acest parteneriat între instituţii, veşnice la Berzovia, Arsenie Boar
mai ales în perspectiva accesării de fonduri nerambursabile în cadrul (născut în data de 20 noiembrie
1939 la Şiria, jud. Arad), cunosnoului ciclu de programare 2014 - 2020.
cută personalitate din Reşiţa,
colecţionar, iubitor de muzică (fost
membru al renumitei corale
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie reşiţene „Mioriţa“) şi de istorie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează locală. Arsenie Boar este autorul a
mai multe apari ţii editoriale,
licitaţie publică deschisă pentru:
printre care enumăr următoarele:
1. Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33119 l Reşiţa de altădată. Album, în
ORAVIŢA, nr. cadastral 33119 în suprafaţă de 2.540 mp, situat în colaborare cu Gheorghe Jurma,
Reşiţa, Editura Timpul, 1996;
Oraviţa, str. Cantonului, F.N., conform H.C.L. nr. 39/25.03.2013;
2. Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 32642 l Arsenie Boar: Istorie ilustrată a
Banatului Montan, 1890 - 1948.
ORAVIŢA, nr. cadastral 32642 în suprafaţă de 80 mp, situat în Volumul I = Illustrierte Geschichte
Oraviţa, str. Zona Gării, conform H.C.L. nr. 138/25.03.2013;
des Banater Berglands, 1890 3. Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33093 1948. Band I = Illustrated history
ORAVIŢA, nr. cadastral 33093 în suprafaţă de 91 mp, situat în of the Mountainous Banat, 1890 1948. Book I. Editor: Erwin Josef
Oraviţa, str. Zona Gării, conform H.C.L. nr. 37/25.03.2013;
Ţigla, Reşiţa, Editura Banatul
4. Concesionarea unei păşuni în suprafaţă de 90 ha din blocurile Montan, 2007;
ﬁzice 48, 638, 382, 717 situată în UAT Oraviţa, conform H.C.L. nr. l Arsenie Boar: Istorie ilustrată a
35/25.03.2013.
Banatului Montan, 1890 - 1948.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la Volumul II = Illustrierte Geschichte
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zi1nic între orele 9-15, începând des Banater Berglands, 1890 1948. Band II = Illustrated history
din data de 10.04.2013.
Licitaţia publica va avea loc în data de 30.04.2013, ora 10, la of the Mountainous Banat, 1890 1948. Book II. Editor: Erwin Josef
sediul Consiliului Local Oraviţa.
Ofertele se depun până în data de 29.04.2013, ora 16, 1a camera Ţigla. Reşiţa, Editura Banatul
Montan, 2008.
5 - registratură.
Înmormântarea va avea loc în
PRIMAR
data de 11 aprilie 2013, la Timişoara
Jr. URSU DUMITRU
Erwin Josef

ANUNŢ

Ţara mea, Banatul meu!
Sistemul centralizat cu ale lui tare şi-a pus
amprenta pe evoluţia noastră. Putem spune că
alegerea statului naţional unitar 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 celei mai noi naţiuni
europene. A câştigat naţiunea, „afirmarea
naţională”, în detrimentul cetăţeanului - spiritul
naţional, în detrimentul spiritului cetăţenesc.
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 populaţia rurală 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. Populaţia urbană 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 culturală. 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 baubau-ului „ruperii Ardealului şi alipirii la Ungaria”.
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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 timişoreană 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 „bănăţeni” 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.
„Declaraţie bănăţeană privind
regionalizarea” 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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următoarelor
bunuri aparţinând debitoarei SC AB SIFE IMPEX S.R.L. Anina:
l Proprietate imobiliară “Intravilan cu casă” situate în localitatea
Anina, Str. M. Kogălniceanu, nr. 20, judeţul Caraş-Severin, preţ de
evaluare 25.000 euro, exclusiv TVA;
l Mobilier - preţ de evaluare 470 euro, exclusiv TVA.
l Autoturism Volkswagen Berlina - preţ 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 marţi, 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. 0255213468.

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: “Clădiri şi teren” situate în Berzovia:
l Teren în suprafata de 16.309 mp, evaluat la preţul de 29.356 euro
l Clădiri în suprafaţă de 2.997 mp, compuse din: l Hala producţie
şi birouri în suprafaţă de 994 mp, evaluate la preţul de 102.310 euro;
l Atelier mecanic în suprafaţă de 268 mp, evaluat la preţul de 12.056
euro; l Atelier în suprafata de 360 mp, evaluat la preţul de 17.993
euro; l Depozit cherestea in suprafata de 600 mp, evaluat la preţul
de 25.244 euro; l Atelier ascuţitorie în suprafaţă de 150 mp, evaluat
la preţul de 1.163 euro; l Remiza metal în suprafaţă de 625 mp,
evaluată 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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei SC TORENT COM SRL cu sediul in
Oraviţa, sat. Rachitova, nr. 17, jud. Caras-Severin:
l Computer
-1 buc evaluat la pretul de 7 euro;
l Monitor
-1 buc evaluat la pretul de 6 euro;
l Drujba
-1 buc evaluata la pretul de 6 euro;
l Dacia Papuc -1 buc evaluata la pretul de 20 euro;
l Banzic
-1 buc evaluat la pretul de 90 euro;
l 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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a bunurilor
apartinând debitoarei SC MEZZO MUSIC SRL:
l Stoc de piese, componente si accesorii pentru instrumente
muzicale.
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. 0255213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următorului bun
imobil aparţinând SC S&S SRL:
l 1/2 din imobilul denumit „casa ncc 196 curte şi grădină” în
suprafaţă de 550 mp a localităţii Liubcova.
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră. Relaţii suplimentare
la tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, Str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următoarelor
bunuri aparţinând debitoarei SC EURO STEIER SRL, Anina:
l TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K - aparat măsura - preţ de
evaluare 400 euro;
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.04.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
SCP MAGISTER SPRL, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se
pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.
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Imobiliare
Vând apartament în Luncă,
lângă Poliţie, multiple îmbunătăţiri,
21.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând apartament confort 1 în
Re şi ţa, Govândari, 3 camere,
32.000 €. Tel. 0355-412016. (RR)
Vând apartament în Moroasa,
str. G. Şincai, 15.000 €. Tel. 0723188347. (RR)
Vând casă 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 şi facilităţile, inclusă şi
toată mobila, 20.000 €. Tel. 0730182620, 0751-892019. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Renk,
grădină 600 mp, 2500 €. Tel. 0355409470. (RR)
De vânzare casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762414158. (RR)
Vând casă la Târnova, 3
camere, hol, anexe, grădină. Tel.
0722-135226, 0726-204360.
Vând cameră de cămin în
Reşiţa, baie, coridor, cămară, izolat,
interfon. Tel. 0743-867619.
Vând apartament o cameră, Al.
Albăstrelelor bl. 7A, îmbunătăţit,
baie cu cadă, centrală termică. Preţ
12.000 € sau schimb cu garsonieră
în Blocul Funcţionarilor. Tel. 0756334605.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, G.A. Petculescu bl. 5, sc.
1, ap. 14. Tel. 0743-065496.
Vând garsonieră Moroasa 1,
complet mobilată. Preţ informativ
15.000 €. Tel. 0729-676545.
Vând apartament 3 camere, et.
2/4, Luncă (lângă Poliţie), bd. Al. I.
Cuza 36. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0355-427838, 0730-804654.
Vând apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, Govândari,
ferestre termopan, centrală termică,
uşi schimbate, parchet. Tel. 0729137654, 0255-222550.
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol şi cămară de alimente + o
clădire în curte, garaj şi anexe,
grădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând 2 camere de cămin, zona
Intim, cu îmbunătăţiri, gresie, ferestre termopan, încălzire centrală,
instalaţii noi, ocupabil imediat. Tel.
0727-045017.
Vând teren ideal construcţii la
intrarea în Sasca Montană, zona
Cheilor Nerei, 11.500 mp, front stradal 2 laturi. Preţ 8 €/mp. Tel. 0734068742.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0762-660016.
Vând urgent teren cu baracă,
viţă de vie, pomi, zona Renk (în
spatele vilei nemţilor). Preţ 2.500 €.
Tel. 0730-476134.
Vând 1 ha pădure şi loc pt.
construcţie casă în Doman, lângă
izvorul Şopot. Preţ 2.850 €. Tel.
0743-992233.
Vând casă zona Muncitoresc, 5
camere, centrală termică, 2 holuri
mari, ferestre termopan. Preţ neg.
Tel. 0748-416532.
Caut să închiriez apartament 2
camere, zona Poliţie. Tel. 0355-408
066, 0770-546342, 0732-943380
Vând apartament 4 camere
decomandate conf. 1, 100 mp, et. 3,
izolat termic, centrală termică nouă,
boxă, garaj, Reşiţa, Moroasa II. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.
Vând apartament 2 camere,
ieftin. Tel. 0355-410569.
Vând apartament 2 camere
decomandat în Bocşa, lângă sala
de sport, recent renovat, sau schimb
cu similar în Reşiţa + dif. Tel. 0752601172, 0742-614319.
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Proprietar vând garsonieră, et.
3, în apropriere de Kaufland. Tel.
0746-117575, 0771-771934.
Vând în Grădinari nr. 242 ţiglă
mare 1 lei/buc., mică 0,5 lei/buc. Tel.
Grădinari 0255-575771, Re şi ţa
0355-422363.
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă
mare acoperită, cetnrală termică,
gaze naturale, apă curentă, canalizare şi anexe pentru păsări, magazie, şopron lemne, şpaiţ şi garaj.
Merită văzută. Tel. 0752-951705.
Vând casă la Secăşeni (30 km
de Reşiţa spre Oraviţa). Preţ 23.000
€ neg. Tel. 0735-656734.
Vând casă la Secăşeni. Preţ
23.000 € neg. Tel. 0731-191130.
Vând apartament lângă Billa, et.
1, cu garaj. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0771-569165.
Vând garsonieră în Moroasa I,
mobilată. Preţ 15.000 € neg. Tel.
0729-676545.
Ofer spre închiriere garsonieră
în centru Reşiţa, 500 €/lună. Tel.
0735-321167, 0355-411898.
Vând casă în Văliug 4 camere, 2
băi, 2 bucătării, 2 holuri, curte,
grădină, termopane, izolat, centrală,
fosă, apă. Preţ 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 ş, Al eea
Liliacului, et. 4, ocupabil imediat,
dotat cu: gresie, faianţă, parchet din
lemn, uşă metalică, balcon închis,
centrală proprie; preţ 20.500 €. Tel.
0733-285061.
Vând casă în Reşiţa Dealu
Crucii, are 3 camere, baie, centrală,
anexe, garaj, gaz, bucătărie, pentru
detalii sună, preţ 17.500 neg. Vând
deoarece m ă mut. Tel. 0732624586.
Vând terenuri Zorlenţu Mare
livadă 4100 mp şi teren arabil 1600
mp tot cu 1200 €. Detalii la tel. sau
personal. Tel. 0728-510783.
Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat, în Luncă,
etaj 1, bloc de cărămidă, cu 2 balcoane, suprafaţă 65 mp, preţ 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 cameră (cameră, bucătărie, baie, hol) et. 2 din 4, complet
mobilat şi utilat. Disponibil imediat.
Preţ 17.800 €. Tel. 0745-130202.
Schimb ap. 1 cameră (cameră,
bucătărie, baie, hol) et. 2 din 4,
complet mobilat şi utilat cu ap. de 2
sau 3 camere. Disponibil imediat.
Tel. 0745-130202.
Închiriez pe termen lung apartament 2 camere, situat pe strada P.
Maior, mobilat şi dotat, are centrală
termică. Tel. 0746-888595
Vând casa Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând garsonieră Al. Tineretului,
etaj 1, suprafaţă 32 mp, compus din
baie bucătărie, hol, cameră, uşă
metalică intrare şi geam termopan şi
uşă de balcon termopan. Utilităţi
apă, canalizare, curent, gaz, apă
caldă, încălzire totul contorizat. Preţ
13.200 €. Tel. 0724-070200.
Închiriez în Reşiţa spaţii comerciale şi spaţii pentru depozitare.
Vând diferite suprafeţe, utilităţi şi
dotări. Tel. 0724-070200.
Închiriez apartament cu 1
cameră mobilat sau nemobilat preţ
100 €. Tel. 0765-386323.
Vând apartament 2 camere,
confort 2, la parter (parter înalt), în
bloc de 4 etaje, zona foarte buna
(lângă Generală 9 în Govândari),
gresie-faianţă, termopane, convector, uşă metalică. Preţ 15.500 €. Tel.
0748-469330, 0720-231201.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 13.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
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Vând apartament ultra central,
Piaţa Sfatului, Braşov, 2 camere,
baie, bucătărie, balcon, pivniţă, 50
mp utili, centrală proprie preţ informativ 55.000 €. Tel. 0724-370209.
Vând urgent apartament 2
camere în localitatea Reşiţa, zona
Intim în „blocul potcoavă”, etajul 1,
cu vedere pe două părţi, pivniţă la
subsol. Apartamentul se vinde mobilat, este dotat cu geamuri termopan, uşi interior noi, uşă metalică,
centrală termică, gresie, faianţă în
baie, bucătărie şi pe holuri, parchet
în camere, aerisire cu geam, la baie.
Preţ 29.960 € negociabil, merită
văzut, nu o să fiţi dezamăgit. Tel.
0751-132460, 0752-123434.
Vând teren la Bratova, 5000 mp,
(acte la zi, curent electric, drum de
acces, număr de casă). Tel. 0725763784.
Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, geamuri
termopane, uşă metalică, balcon
închis, izolat termic şi centrală termică, parţial mobilat, loc de parcare,
situat în Reşiţa, Micro 4. Preţul pieţei. Tel. 0721-906062, 0770-454966
Vând apartament cu 3 camere,
situat în Reşiţa, zona Intim, etaj 1/4,
geamuri termopan, izolaţie exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând casa Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faianţă, podele laminate, centrală termică, termopane,
anexe, curte, grădină, acces auto.
Tel. 0749-319691.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie.
centrală nouă, laminate, termopane. 300 €/luna + 2 luni avans garanţie. Info e-mail romaniidinafaratarii
@yahoo.com
Vând parcelă 1400 mp, 2x700
acces stradal cu apă, canal, curent,
gaz, 28 €/mp pt. casă Reşiţa. Tel.
0722-631009.
Vând parcele 3400 şi 3000 mp în
Crivaia Văliug cu drum acces cu apa
curent 13 €/mp. Tel. 0722-631009.
Vând teren arabil lucrat în Recaş
între gară şi Bega, 4,64 ha cu 5000
€/ha cu titlu şi cf. Tel. 0722-631009.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, 2 balcoane (95,54 mp) în Timişoara, Circumvalaţiunii. Necesită
renovare. Preţ 43.000 € negociabil.
Tel. 0724-647972.
Apartament 2 camere confort 1,
centrală termică, termopane inclusiv la balcon, podele laminate, gresie, faianţă modernă, uşi interioare
noi, mobilă nouă modernă, complet
utilat şi mobilat modern, 2 tv, maşină
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 şi beci. Curte în spate, cu
bucătărie de vară şi grădină cu pomi
fructiferi. Zonă foarte bună cu privelişte panoramică. Are toate utilităţile
inclusiv canalizare. Casa este
aproape de toate instituţiile importante ale oraşului. 18.000 €. Preţul
este negociabil. Tel. 0769-637609.
Vând 2 cămine cu 2 camere,
îmbunătăţit, total izolat, preţ 13.500.
Tel. 0746-769501.
Vând sau schimb cu garsonieră
+ diferenţă ap. 2 camere, toate
utilităţile, parter (bun pentru sediu
firmă). Preţ 13.000 € mobilat parţial
cu mobilă nouă tineret, ap. este situat în zona Poliţie. Tel. 0720-347375.
Închiriez apartament în zona
Valea Domanului cu 2 camere şi
toate utilităţile necesare. Tel. 0726237843.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE

În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei SC TRAMIR TOUR SRL Berzasca:
l Deşeuri fier vechi rezultate din maşini 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 marţi 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. Reşiţa, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică deschisă a bunurilor apartinand S.C. CRIS VALSID GRUP
S.R.L., în Oţelu Roşu:
l imobil compus din Casă tip D+P+1 având suprafaţa construită de
110 mp şi suprafaţa desfăşurată de 250 mp cu teren în suprafaţă de
1.968 mp situată în Oţelu Roşu, str. Hategului nr. 36, jud. CaraşSeverin, evaluată la valoarea de 80.166 euro,
l teren în suprafaţă de 4,190 mp situat în intravilanul oraşului Oţelu
Roşu 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, până 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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea,
bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a urmatoarelor bunuri imobile aparţinând
debitoarei SC SALOTYCOM SRL Reşiţa:
l 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 SPRL din Reşiţa sau la telefon 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. AGROMEC BERLIŞTE S.A. Sectia Iam compusă din: atelier, magazie, teren în suprafaţă de 5.941 m² în
localitatea Iam jud. Caraş - Severin, preţ 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.

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 în 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. CaraşSeverin.
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 începând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, 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
SC AGROPRODUCT CARAŞ-SEVERIN SA:
l Bloc locuinte P+1E compus din 5 apartamente situat în Vrani, preţ
de evaluare 60.604 lei, exclusiv TVA.
l Bloc locuinte P+1E compus din 11 apartamente situat în Vrani,
preţ de evaluare 121.726 lei, exclusiv TVA.
l 2 case cu 4 apartamente, preţ de evaluare 30.236 lei/buc,
exclusiv TVA.
l Casă cu 4 apartamente, preţ 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 0255213468.
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Începând cu 1 aprilie, a intrat în vigoare coplata
pentru serviciile medicale. Coplata este o taxă
nouă, pe care persoanele asigurate, cu unele
excepţii, o vor plăti la externarea din spital. Fiecare
unitate medicală este liberă să decidă nivelul
acestei coplăţi, între 5 şi 10 lei.

Noile condiţii de derulare a programului "Rabla"
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 să fie transmisibil, a
declarat recent ministrul Mediului şi Schimbărilor
Climatice.

Dezvoltarea interoperabilit@]ii
bazelor de date destinate IMM-urilor
Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) lansează
proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate
IMM-urilor”. Prin aceste proiect se urmăreşte punerea la dispoziţia
IMM-urilor a unei platforme prin care acestea să poată beneficia de o
serie de noi servicii electronice. Proiectul vizează şi asigurarea
interoperabilităţii cu sisteme deja existente, care reprezintă o resursă
pentru IMM-uri. Astfel, se are în vedere realizarea unui sistem
interoperabil unic şi coerent prin intermediul căruia 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 interoperabilităţii bazelor de date destinate
IMM-urilor” este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de
Management AMPOSCCE. Valoarea totală a proiectului este de
4.228.884,74 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de
3.410.390,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR
este de 2.820.393,29 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată
din bugetul naţional este de 589.997,63 lei. Locaţia de implementare a
proiectului este Municipiul Bucureşti, sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, durata contractului de finanţare fiind de 12 luni.
În prima fază 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 pieţei şi nu sunt disponibile în prezent. Rezultatele analizei,
incluzând noile servicii, vor fi finalizate până la sfârşitul lunii iunie.
Elaborarea listei de servicii care vor fi oferite prin această platformă
va fi urmată de construirea propriu-zisă a platformei, principalele etape
în execuţia acesteia fiind: dezvoltarea sistemului, testarea funcţională
şi integrată, popularea cu date a bazelor de date, dezvoltarea conţinutului electronic şi, nu în ultimul rând, instruirea utilizatorilor sistemului.
Ministerul pentru Societatea Informaţională a iniţiat deja discuţii cu
alte instituţii publice care au implementat platforme şi portaluri de
informare şi servicii destinate IMM-urilor în vederea realizării
interoperabilităţii bazelor de date. Integrarea cu alte platforme va
permite IMM-urilor care se vor înscrie pe această portal să acceseze
direct şi serviciile oferite de alte platforme.
Proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate
IMM-urilor” se înscrie în eforturile MSI de a-şi îndeplini misiunea de
coordonator al tranziţiei la societatea informaţională şi de a asigura
interoperabilitatea sistemelor.

PDL şi-a desemnat noua echipă de conducere, după
confirmarea lui Vasile Blaga, acum peste două săptămâni,
în funcţia de preşedinte al partidului. Funcţiile de primvicepreşedinte au fost ocupate de Liviu Negoiţă, Andreea
Paul, Anca Boagiu şi Dorin Florea, iar funcţia de secretar
general a rămas la Gheorghe Flutur.

Creşteri de preţuri de la 1 aprilie ca efect al majorării
accizelor, un pachet de ţigări costă, în medie, cu 40 de bani
mai mult; bere, cu aproximativ 10%, după ce s-a majorat şi în
februarie cu un nivel asemănător.
Taxele pentru emiterea paşapoartelor 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.
Creşte cu 5% tariful perceput agenţilor economici pentru
consumul de gaze naturale.

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind
statutul cadrelor militare, trimis la reexaminare de
preşedintele Traian Băsescu.
Conform statutului, în funcţie de nevoile de încadrare,
cadrele militare din MApN şi MAI pot fi menţinute în activitate
după împlinirea vârstei de pensionare, până la 60 de ani, cu
aprobarea conducerii instituţiei.
Potrivit actului normativ, pensionarea cadrelor MApN şi
MAI se va face gradual. Astfel, generalii cu o stea se vor
pensiona la 56 de ani, cu două la 57 de ani, cu trei stele la 58
şi cu patru stele la 59 de ani.
Prelungirea perioadei până la 60 de ani se poate face în
funcţie de comisiile de selecţie care funcţionează în
instituţiile militare, iar propunerea de pensionare sau nu a
acestora va fi obligatorie pentru ministrul Apărării.
A fost lansată platforma on-line a Forumului
Constituţional. Pagina de internet (la adresa
www.forumconstitutional2013.ro) este una interactivă, unde
fiecare cetăţean poate face propuneri despre diverse
aspecte în ceea ce priveşte revizuirea legii fundamentale.
Forumul Constituţional reuneşte organizaţiile societăţii
civile, cetăţeni, universităţi sau comunităţi locale.
România s-a situat, în 2012, pe primul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu
porumb, dar la producţie a ocupat poziţia a treia, după
Franţa şi Italia, din cauza unui randament inferior, se arată în
cercetarea statistică privind "Producţia agricolă vegetală la
principalele culturi, în anul 2012", realizată de Institutul
Naţional de Statistică.

Inspectoratele şcolare au pus la dispoziţie, în colaborare cu Romtelecom, o
linie telefonică specială (Tel Verde) la
nivelul fiecărui judeţ. Părinţii/tutorii legali se
pot informa în legătură cu înscrierea în
învăţământul primar pentru anul şcolar
2013-2014, începând de luni, 1 aprilie, la
numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă
indicativul pentru fiecare judeţ (exemplu
Caraş-Severin: 0 800 816 255). O altă
sursă de informare accesibilă părinţilor
care doresc să ştie mai multe detalii legate
de unităţile de învăţământ este site-ul
fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti.
Victima violenţei în familie poate cere
ordin de protecţie, potrivit noilor prevederi
legale privind prevenirea şi combaterea
violenţei în familie.
Pe baza acestui ordin, agresorul poate
fi evacuat temporar din locuinţă, chiar dacă
el este proprietarul, legiuitorul punând
astfel pe primul plan viaţa şi sănătatea
victimei. Durata ordinului este de şase luni,
cererile fiind judecate în regim de urgenţă.

În şedinţa de guvern din 10 aprilie a fost
adoptat proiectul de lege privind măsurile
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 îşi va asuma răspunderea săptămâna 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 proprietăţilor
confiscate de stat înainte de 1989.

l În anul 2012, numărul mediu de pensionari a fost de 5487 mii persoane, în scădere cu 102 mii persoane faţă de anul precedent l Ministerul Sănătăţii propune
o lege de salarizare a personalului medical în funcţie de performanţă l Toate cererile de rambursare verificate, pentru proiectele finanţate din fonduri structurale
şi de coeziune, urmează să fie plătite în perioada aprilie-mai l România este unul dintre cei 15 producători de vin la nivel mondial şi al şaselea producător de
vinuri din Europa, după Franţa, Italia, Spania, Germania şi Portugalia l Suprafaţa fondului forestier în proprietatea publică a statului s-a redus în ultimii 20 de ani
cu peste 3,02 milioane hectare l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3271/2013 pentru
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.239/2012 (M.O.
nr. 113/27.02.2013)
l O.u.G. nr. 10/2013 pt. plata eşalonată a despăgubirilor stabilite
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pt. bunurile trecute în proprietatea statului
bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pt.
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase
în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării
de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile
Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi
ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat
al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului
privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune
între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie
1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor
şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de
frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum 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)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3281/2013 pentru
modificarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei
de merit în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul
ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
6.211/2012 (M.O. nr. 117/01.03.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 4/2013, privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din aur
dedicate aniversării a 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui
Traian (M.O. nr. 118/01.03.2013)
l Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Norma nr. 1/2013, privind modificarea şi completarea Normei nr.
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3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi
supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (M.O. nr. 118/01.03.2013)
l Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private nr. 2/2013, pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind
modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile
autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (M.O. nr. 118/01.03.2013)
l O.u.G. nr. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule (M.O. nr. 119/04.03.2013)
l Ministerul Sănătăţii - Metodologia din 26.02.2013, Metodologie de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului
Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura
investiţiilor unităţilor sanitare subordonate Ministerului Sănătăţii
(M.O. nr. 120/04.03.2013)
l Legea nr. 51(r1)/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006 (M.O. nr. 121/05.03.2013)
l Legea nr. 18/2013, pentru modificarea Legii nr. 122/2006
privind azilul în România (M.O. nr. 122/05.03.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
30/2013, pentru modificarea Normelor metodologice privind
calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare,
aprobate prin Ordinul MADR nr. 120/2011 (M.O. 123/06.03.2013)
l H.G. nr. nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea
Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului
permiselor de mic trafic de frontieră (M.O. nr. 123/06.03.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversării a 300 de ani de la începerea construcţiei Mănăstirii Antim din Bucureşti (M.O. nr. 126/07.03.2013)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Procedura din
01.03.2013, de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal,
puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al
contribuabilului (M.O. nr. 126/07.03.2013)

Portalului instan]elor de
judecat@ din România
Ministerul Justiţiei a lansat versiunea
îmbunătăţită a Portalului instanţelor de
judecată din România.
Noul Portal oferă noi posibilităţi de
căutare rapidă a informaţiilor; regăsirea
citaţiilor făcute prin publicitate pentru
persoanele cu domiciliul necunoscut;
acces optimizat şi de pe dispozitivele
mobile (smartphone, tablete); facilităţi
pentru obţinerea informaţiilor cuprinse în
site şi pentru persoanele cu dizabilităţi;
acces programatic la datele din portal
pentru persoanele şi instituţiile interesate.
De asemenea, structura de prezentare a
informaţiilor existente a fost îmbunătăţită,
punându-se accent pe satisfacerea
nevoilor vizitatorilor site-ului.

Codul de Procedur@ Penal@
Proiectul de lege privind punerea în
aplicare a Codului de Procedură Penală a
fost amendat de senatorii din Comisia
juridică în sensul introducerii prevederii potrivit căreia, în situaţia în care "ameninţările" pe motive de securitate naţională nu se
confirmă, persoanele supuse acţiunii de
interceptare a comunicaţiilor vor fi informate cu privire la investigaţia desfăşurată
de către organele competente.
Legea va permite oricărei persoane
supuse investigaţiei şi interceptărilor
telefonice, care se consideră "vătămată",
să se adreseze instanţelor de judecată
pentru a primi despăgubiri.

Preşedintele Muntenegrului, Filip
Vujanovic, a câştigat un al treilea
mandat, potrivit comisiei electorale.
Vujanovic este un puternic susţinător al
aderării Muntenegrului la Uniunea
Europeană şi NATO.

Comisia Europeană a aprobat alocarea finală a fondurilor UE pentru
programul de distribuire de fructe şi legume în şcoli, denumit "Schema de
Distribuire a Fructelor în Şcoli", pentru anul şcolar 2013/2014. 24 dintre statele
membre ale Uniunii Europene (inclusiv Croaţia, după aderare) s-au înscris în
programul de anul acesta, singurele ţări care au decis să nu participe în program
fiind Suedia, Finlanda şi Marea Britanie.

Sisteme judiciare eficace în Uniunea European@
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
şi, prin urmare, pentru consolidarea creşterii
economice. „Tabloul de bord european privind
sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile
şi comparabile privind funcţionarea sistemelor
judiciare din cele 27 de state membre ale UE.
Îmbunătăţirea calităţii, independenţei şi eficienţei
sistemelor judiciare face deja parte din procesul
de coordonare a politicilor economice ale UE din
cadrul semestrului european, care vizează
punerea bazelor pentru revenirea la creştere
economică şi crearea de locuri de muncă.
Sistemele judiciare eficace sunt esenţiale
pentru creşterea economică: încrederea în
respectarea pe deplin a statului de drept asigură,
în mod direct, încrederea necesară pentru
realizarea de investiţii. În plus, având în vedere
că instanţele naţionale joacă un rol esenţial în
respectarea dreptului UE, eficacitatea sistemelor
judiciare naţionale este, de asemenea,
fundamentală pentru punerea în aplicare
efectivă a legislaţiei UE. Prin urmare, deficienţele
în cadrul sistemelor de justiţie naţionale nu sunt
doar o problemă pentru statul membru în cauză.
Acestea pot afecta, de asemenea, funcţionarea
pieţei unice a UE şi punerea în aplicare a
instrumentelor UE bazate pe recunoaştere
reciprocă şi cooperare, precum şi submina
protecţia la care cetăţenii şi întreprinderile se
aşteaptă cu privire la asigurarea respectării
drepturilor lor care decurg din legislaţia UE.
Tabloul de bord din 2013 privind sistemele
judiciare se concentrează asupra parametrilor
unui sistem judiciar care contribuie la ameliorarea climatului de afaceri şi de investiţii. În special,
acesta examinează indicatorii de eficienţă
privind cauzele civile şi comerciale, care sunt
relevanţi pentru soluţionarea litigiilor comerciale.
De asemenea, tabloul de bord analizează
instanţele administrative, întrucât acestea joacă
un rol important în cadrul unui mediu de afaceri,
de exemplu, în ceea ce priveşte acordarea de
licenţe, sau litigiile cu autorităţile fiscale sau cu
organismele naţionale de reglementare.
Principalele constatări ale primului tablou de
bord sunt:
l durata procedurilor judiciare variază
considerabil între statele membre ale UE, o
treime dintre aceste state având proceduri cu o
durată de cel puţin două ori mai mare decât
majoritatea statelor membre. Problemele pot fi
amplificate în situaţia în care ratele scăzute de
soluţionare a cauzelor conduc la un număr tot

mai mare de cauze pendinte;
l monitorizarea şi evaluarea contribuie la
îmbunătăţirea rapidităţii şi calităţii actului de
justiţie. În timp ce majoritatea statelor membre au
un sistem cuprinzător de monitorizare, un număr
dintre acestea înregistrează întârzieri în acest
sens;
l metodele alternative de soluţionare a litigiilor,
cum ar fi medierea, reduc volumul de activitate al
instanţelor şi ar trebui utilizate pe scară mai largă;
l percepţia privind independenţa sistemelor
judiciare naţionale difer ă, de asemenea,
considerabil. Cu toate că mai multe state
membre se află printre primii zece lideri mondiali
în ceea ce priveşte percepţia independenţei
judiciare, în alte state membre, percepţia
întreprinderilor, care sunt utilizatori finali ai
sistemului judiciar, privind independenţa
sistemului, este relativ scăzută.
Etapele următoare
Aspectele identificate în tabloul de bord din
acest an vor fi luate în considerare în pregătirea
viitoarei analize specifice fiecărei ţări 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 ţări, 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
şi în alte acte normative.
Pe baza tabloului de bord, Comisia
Europeană invită în prezent statele membre,
Parlamentul European şi toate părţile interesate
să participe la un dialog deschis cu privire la
modul de îmbunătăţire în continuare a sistemelor
judiciare naţionale din UE în contextul
semestrului european. Miniştrii justiţiei europeni
au participat deja, în cadrul Consiliului Justiţie şi
Afaceri Interne din 8 martie, la o primă discuţie cu
privire la modul în care sistemele judiciare
eficiente pot contribui la creşterea economică.
De asemenea, Comisia va lansa o dezbatere mai
cuprinzătoare privind rolul justiţiei în UE, care va
începe cu organizarea unei conferinţe la nivel
înalt, Assises de la Justice, în noiembrie 2013.
Context
Îmbunătăţirea calităţii, independenţei şi
eficienţei sistemelor judiciare face deja parte din
procesul de coordonare a politicilor economice
ale UE din cadrul semestrului european. În 2012,
au fost identificate şase state membre care se
confruntă cu dificultăţi în acest domeniu
(Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Slovenia şi
Slovacia), în special în ceea ce priveşte durata

procedurilor judiciare şi organizarea sistemului
judiciar. Reformele judiciare naţionale au
constituit, de asemenea, o parte integrantă din
programele de ajustare economică în Grecia,
Irlanda, Letonia şi Portugalia.
Obiectivul Tabloului de bord european privind
sistemele judiciare este de a oferi o imagine de
ansamblu sistematică privind funcţionarea
sistemelor judiciare naţionale, contribuind la
elaborarea recomandărilor specifice adresate
fiecărei ţări care decurg din analiza anuală a
creşterii. 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 justiţie în beneficiul cetăţenilor şi al
întreprinderilor. Aceasta va contribui la
consolidarea strategiilor de creştere în ţările în
cauză şi în ansamblul UE.
Tabloul de bord din 2013 privind sistemele
judiciare oferă date privind perioada de timp
necesară pentru soluţionarea cauzelor în
instanţă, rata de soluţionare a cauzelor, numărul
de cauze pendinte, utilizarea de mijloace
electronice pentru gestionarea cauzelor,
utilizarea procedurilor de soluţionare alternativă
a litigiilor, cursurile de formare disponibile pentru
judecători şi resursele alocate instanţelor.
Justiţia nu numai că trebuie înfăptuită, ci trebuie
să şi existe percepţia acestui fapt - prin urmare,
tabloul de bord oferă, de asemenea, date privind
percepţia independenţei sistemelor judiciare, pe
baza constatărilor Forumului economic mondial
şi ale World Justice Project.
Cu toate că tabloul de bord include o
comparaţie 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 respectă
diferitele sisteme şi tradiţii judiciare ale statelor
membre.
Comisia Europeană, IP/13/285, 27/03/2013

Consiliul Pontifical pentru Cultură
organizează, între 11 şi 13 aprilie, a doua
conferinţă pentru promovarea cercetării
celulelor stem adulte, pe care o consideră
etică şi mai promiţătoare ştiinţific decât
cercetare pe celule stem embrionare.
Abordarea vinde în contradicţie cu
opinia majoritară în lumea ştiinţifică
potrivit căreia este important să se
studieze toate tipurile de celule stem,
inclusiv embrionare, pentru a maximiza
şansele de a găsi tratamente pentru boli.

O delegaţie a Bundestag-ului
german şi una a Parlamentului
francez se află într-o vizită de două
zile la Belgrad, pe agendă aflânduse aderarea Serbiei la UE şi dialogul
Belgrad-Pristina.

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a desemnat pe premierul în exerciţiu, Vlad
Filat, drept candidat pentru funcţia
de prim-ministru al viitorului guvern
Guvernul de la Chişinău a fost
demis la 5 martie prin vot de neîncredere acordat de parlament, în
urma unei crize în interiorul fostei
Alianţe pentru Integrare Europeană. Vlad Filat are la dispoziţie 15
zile pentru a cere votul de
încredere al parlamentului pentru
programul de activitate şi echipa
guvernamentală.
Liderul politic al Hamas aflat
în exil în Qatar, Khaled Mashaal, a
fost re-ales pentru al patrulea
mandat de preşedinte al Biroului
Politic al mişcării.
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 adjuncţi. Numele membrilor Biroului Politic aleşi pentru Cisiordania, nu au fost dezvăluite pentru
a evita arestarea lor de către Israel.
Premierul Republicii Serbia,
însoţit de numeroşi oficiali, se află
într-o vizită oficială în Rusia.
Pe agendă figurează semnarea de acorduri bilaterale între care
un împrumut în valoare de 500 de
milioane de dolari solicitat de
Belgrad şi aprobat de Moscova în 4
aprilie, extinderea regimului de
liber schimb în comerţul bilateral la
mai multe produse, cooperarea
militară, recunoaşterea reciprocă a
diplomelor şi gradelor ştiinţifice şi
protecţia monumentelor militare.
Se asemenea, Rusia va finanţa în
întregime construcţia tronsonului
sârb al gazoductului South Stream,
urmând ca Serbia să achite ulterior
datoria cu sumele încasate din
tranzitul gazului.
Fostul premier britanic
Margaret Thatcher a încetat din
viaţă, luni, 8 aprilie, la vârsta de 87
de ani, din cauza unui atac cerebral.
Thatcher, prima femei care a
ocupat funcţia de prim-ministru în
Marea Britanie, a fost preşedinte al
Partidului Conservator şi a deţinut
trei mandate de premier între 1979
şi 1990. S-a retras din viaţa publică
în 2002, după o serie de accidente
vasculare cerebrale mici, şi a fost
doar ocazional văzută în public de
atunci.

l Un comitet ministerial arab s-a întâlnit la începutul săptămânii în Qatar pentru a discuta despre modalităţile de a revigora procesul stagnat de pace
israelo-palestinian l Fostul premier britanic Margaret Thatcher a încetat din viaţă, luni, 8 aprilie, la vârsta de 87 de ani, din cauza unui atac cerebral l
Austria este gata să discute schimbul de date în cadrul efortului de a combate evaziunea fiscală internaţională, dar secretul bancar va rămâne în vigoare
l Pervez Musharraf, fostul lider militar al Pakistanului, va candida pentru un loc în alegerile parlamentare viitoare l

Proiectul Sunjammer

Cele mai multe nave spaţiale au durata de viaţă limitată de
gama şi capacităţile consumabilelor. De obicei, nava spaţială
are nevoie de combustibil pentru a se deplasa în locul propus,
transformându-se în final în gunoi inutil (şi foarte scump), de
îndată ce carburantul ei s-a epuizat. Acesta este motivul
pentru care cercetătorii au fost, pe măsura dezvoltării
tehnologice, în căutarea de modalităţi noi pentru a menţine
nava în funcţiune mai mult. Astfel s-a ajuns la conceptul unei
imense, ultra-subţiri vele desfăşurate în spaţiu, care foloseşte
presiunea luminii Soarelui pentru a oferi transport fără

carburant, o ideea ce poate părea din zona filmelor science
fiction, dezvoltată de o echipă de cercetare de la NASA.
O navă spaţială propulsată de o velă solară funcţionează
exact ca o barcă propulsată de o velă. În cazul navigaţiei
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 să navighezi mai
repede, şi, în funcţie de cum sunt poziţionate, se poate călători
în orice direcţie. Cea mai mare diferenţă între o barcă cu
pânze şi o velă solară este scara ei: pentru a capta presiunea
radiaţiilor de la soare este nevoie de o suprafaţă foarte mare.
Denumită Sunjammer, în onoarea cărţii cu acelaşi nume
din 1964 a lui Arthur C. Clarke, în care autorul a inventat
termenul de "navigaţie solară", pânza măsoară aproximativ
38 metri pe latură şi are o suprafaţă totală de aproape 1208
metri pătraţi. NASA a încheiat un contract cu o firmă privată,
L'Garde Inc. din Tustin, California, pentru a construi
Sunjammer.
Misiunea de zbor cu vela solară este stabilită pentru
sfârşitul anului 2014 cu destinaţia punctul Lagrange 1 Pământ
- Soare*, o poziţie în spaţiu situată 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 suprafaţă de doar 9.3
metri pătraţi, în noiembrie 2010. Sonda japoneză Ikaros şi-a
desfăşurat „pânzele” în iunie 2010, devenind prima navă care
s-a deplasat prin spaţiu propulsată doar de lumina soarelui.

Un punct Lagrange este un loc într-un sistem orbital în
care forţele gravitaţionale a două corpuri masive (cum ar fi
Pământul şi Luna) se combină pentru a crea zone în care un
corp mult mai puţin masiv (cum ar fi o staţie spaţială), se poate
parca în timp şi este staţionar relativ la cele două obiecte mai
mari. Există cinci asemenea puncte unice unde poţi să stai pe
termen nedefinit.
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

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

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

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

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând costum bărbaţi, mărimea
50, culoare gri petrol, compus din 3
piese, preţ 150 lei. Tel. 0723-788000
Vând covor persan 250/350 cm,
150 lei; saltea Relaxa 90x190 cm,
120 lei; carpet ă plu ş pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255221036 după ora 16.
Vând joc Play Station 2 modat, 5
jocuri, pt. 210 lei; Play Station
portabil, cip card 4 giga, preţ 320 lei;
MP4 80 GB, căşti, mp3, poze, iPod
preţ 220 lei; Nokia C-5 gps, cameră
5 mpx, preţ 270 lei; Nokia N73, card,
căşti, preţ 150 lei. Tel. 0721-414951.
Vând bicicletă pt. fitness nouă,
produsă în Germania, afişaj electronic, 650 lei neg; aparat de rezonanţă
magnetică tip fotoliu cu taburete,
german, în garanţie, 1000 €; tv Samsung, diagonala 95, 200 lei; 2 cratiţe
inox cu capac, garanţie pe viaţă, de
10 şi 20 l, ambele 900 lei. Tel. 0740343942, 0355-414141. (RR)
Vând la Cărbunari mânz semimuran 11 luni, culoare roşie, stea în
frunte, gras, frumos, 2200 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)
Vând canapea cu ladă, 150 lei.
Tel. 0355-801062. (RR)
Vând în Reşiţa instante pe gaz şi
butelie pentru apă caldă 17 l/min,
Ariston, Electrolux şi altele, garanţie
montaj, 200-250 lei; expresor cafea
cu pompă de abur aproape nou, 150
lei; aparat radio pe lămpi foarte
vechi, de colecţie; storcătoare de
fructe profesionale, 200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Cumpăr laptop sau tabletă în
stare bună. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe gaz,
calorifer 1400x50, 350 lei; vitrină
caldă pentru Fast Food, 900 € neg,
friteuză cu 2 compartimente, 600 lei,
şi alte ustensile pentru Fast Fooduri. Tel. 0752-759935. (RR)
Vând la Oţelu Roşu vin de casă
roşu, 50 litri şi 20 litri vin alb, 5 lei/l.
Tel. 0355-401982. (RR)
Vând la Lugoj 3 vaci, o junincă
gestantă în 7 luni, una la al 3-lea viţel
gestantă 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 Reşiţa hotă Zanussi, 60
lei; cărucior pentru copil, 50 lei; 2
boxe cu suporţi, 30 lei/buc; 2 boxe
50 W, 25 lei/buc; lustră cu ventilator
cu 4 becuri, 70 lei; săniuţă, 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; colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobilă dormitor
completă, 1600 lei; scaune rotative
de birou, 60 lei; canapea extensibilă, 500 lei; colţar sufragerie din
piele, în forma de U, 1500 lei; birou
calculator, 150 lei; scaun de birou
calculator, 60 lei; schiuri, bocanci de
schi, placă de zăpadă, beţe, 50-150
lei perechea; ceas foarte vechi cu
pendul ă, 1000 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând mobilă de bucătărie, 350
lei. Tel. 0756-040111. (RR)
Vând P4 fără monitor 250 lei, cu
monitor lcd, tastatură, mouse 350
lei; P3 fără monitor, 150 lei; dvd portabil, 130 lei; mp3 pt. maşină, 120
lei; monitoare lcd de 17, 150 lei;
boxe 100 W, 80 lei; staţie karaoke şi
voce, 100 lei; hdd de 320 sata de
laptop, 150 lei; expresor de cafea cu
pastile, 100 lei.Tel. 0765-577197 (rr)

Vând în Reşiţa hotă nouă pentru
aragaz, 200 lei; radio MP3 pentru
maşină, 40 lei. Tel. 0741-132202.
Vând la Doclin 2 viţele, una 1 an
200+ kg, una 3 luni 100 kg, 2500 lei
ambele. Tel. 0255-527008, 0740055591. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein
gestantă luna 9-a, 1200 €. Tel. 0720725826. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă cu canapea încorporată, stil bibliotecă, cu
dulapuri pe capete de haine, 1500
lei neg; colţar mare culoare muştar,
70 lei neg; mobilă tineret culoare
lemnului, compusă din dulap 2 uşi,
dul ăpior suprapus, vitrină cu
oglindă, dulăpior 2 uşi, 650 lei neg;
telescop nou mărime 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 căţel 6 luni,
pentru vânători, 1000 lei. Tel. 0764654306. (RR)
Vând în Reşiţa calculator P4 cu
tastatură, monitor, mouse, 500 lei;
telefoane celulare, 50-400 lei;
picamer mare, performant, 200 lei.
Tel. 0743-795061. (RR)
Cumpăr la Sicheviţa tranzistor
TA78L28. Tel. 0730-529337. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare, 450 lei; convector fontă,
450 lei; masă de calculator făcută la
comandă, 100 lei; dulap 2 uşi, 300
lei; diferite plăci marmură, 30 lei/
buc; diferite cauciucuri de vară, 50
lei/buc; motoare de ATV noi, 1000
lei/buc; biciclete vechi şi noi, 200800 lei; maşini tocat carne, 30 lei/
buc . Tel. 0355-425973, 0729022526 . (RR)
Vând la Reşi ţa câine de
vânătoare rasa Beagle, provenienţă
Italia, 3 ani, 100 €. Tel. 0724340924. (RR)
Vând la Bocşa 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 moară pe 2
paleţi, 150 € neg; orgă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0736-117397. (RR)
Vând la Ezeriş grădină cu pomi
fructiferi, suprafaţa 3100 mp, apă
curentă, canalizare, curent, 7500 €
neg. Tel. 0725-716976. (RR)
Vând la Şipet plasmă, 95x55.
Tel. 0740-879015. (RR)
Vând canapea extensibilă stil
colţar, culoare crem, cu ladă, material 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 kW,
germană, 500 lei; masă sufragerie
placată cu gresie, 200 lei; cuier de
hol din fier forjat proveninţă Germania, 100 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Târnova iapă de 3 ani,
2500 lei. Tel. 0760-257952. (RR)
Vând la Măureni sobe cu 350,
400 şi 500 lei; maşină de spălat, 400
lei; frigider, 150 lei; cuptoare
electrice cu 60 şi 80 lei; televizor,
250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Cumpăr un cazan de ţuică din
cupru. Tel. 0732-147902. (RR)
Vând bicicletă copii până la 10
ani, 80 lei. Tel. 0728-260018. (RR)
Vând în Caransebeş cămaşă
populară de bărbaţi, 500 lei; cămaşă
de femei populară, 1200 lei. Tel.
0767-489914, 0728-735559. (RR)
Vând în Bocşa baloţi paie şi
lucernă; o pereche de purcei 6 săptămâni, vaccinaţi, 500 lei/perechea
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând miele pentru prăsilă. Tel.
0731-418674.
Vând mânz semi-muran 9 luni,
2100 lei neg. Tel. 0740-145324 (RR)
Vând la Sacu iapă cu mânz
semi-muran 10 luni, 1000 €. Tel.
0732-982025. (RR)
Cumpăr vaci şi viţei. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa antenă satelit
nouă, 1200 lei.Tel. 0723-188347 (rr)
Vând în Câlnic 4 porci la 100 kg,
10 lei/kg. Tel. 0771-543080. (RR)
Vând în Reşiţa aparat pentru
fitness, 500 lei. Tel. 0770-362902.
Vând în Anina ministrung pentru
tâmplărie de modele, 250 lei; 2
cocoşi pentru fum diametrul 125, 50
lei/buc; cablu sudură de 12, 10 lei/m;
aparat sudură nou 220/380 V, 800
lei neg; ferodou diferite lăţimi, 10
lei/m; menghină 250 mm lungime,
250 lei, drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei; radio Traviata
cu picup, de colecţie, cu discuri
bonus, 150 lei; strung manual
pentru cozi de mătură, 200 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Cumpăr baterie de cazan de
baie cu lemne pentru la casă; maşină de cusut cu pedală electrică. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând lucernă vrac, aproximativ
2 t, 1500 lei. Tel. 0734-511848. (RR)
Vând în Reşiţa cuptor cu microunde, 150 lei. Tel. 0355-422818. (rr)
Cumpăr ţiglă. Tel. 0733-524679.
Vând la Măureni ouă de
prepeliţă, 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, maşină de spălat
automată cu consum redus de
energie şi covor mare persan. Tel.
0733-072796.
Vând calculator complet cu birou din sticlă, 2 boxe, cameră video,
scaun cu rotile. Tel. 0754-298397.
De vânzare scaun auto nou
pentru copil până la 1 an, Maxi Cosi,
culoare roşu, sistem de călătorie cu
orice cărucior, poziţie verticală
unică, sistem inovator al hamului,
pentru copii cu greutate între 0-13
kg (naştere până la 12 luni). Lungimea tetierei şi a centurilor hamului
poate fi ajustată în acelaşi timp.
Aprobare TUV pt. călătoria cu avionul. Preţ 100 €. Tel. 0763-423458.
Vând urgent mulgătoare de vaci
nou nouţă din inox cu un post. Preţ
2100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând combină frigorifică, stare
foarte bună, puţin folosită. Preţ 500
lei negociabil. Tel. 0740-768680,
0355-412831.
Pers. fizică vând monitor crt cu
ecran plat Compaq 7550. Arată şi
funcţionează ireproşabil. Preţ 100
lei. Tel. 0745-130202.
Vând calculator Intel Celeron de
2.40 GHz; RAM 512 MB DDR; placă
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB; hard disk 80 GB. Preţ 450 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti, încărcător de cameră şi
încărcător de maşină. Preţ 200 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând 40 de oi din care sunt
fătate 30, restul urmează să fete,
preţul de 500 lei buc. neg. la faţa
locului. Se vând numai împreună
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 flatscreen - în stare foarte bună de
funcţionare, de 19" rezoluţie 1280x
1024 cu 50 lei. Tel. 0764-335767.
Vând tabletă 1000 mhz procesor
256ram/4gb hdd detalii pe preţ 350
lei. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic (ciment şi granule marmură) cu placă
marmură, la doar 350 lei transport
montaj gratuit. Monument marmură
cu sculptură calitate la doar 1300 lei
detalii pe romarmura.com tel. 0766860854.

Anunturi
,
Vând miere de albine: mierea de
salcâm 18 lei/kg; mierea polifloră şi
de rapiţă 16 lei/kg. Dacă cumpăraţi
mai mult de 50 de kg, preţurile sunt
următoarele: mierea de salcâm 16
lei/kg; mierea polifloră şi de rapiţă 14
lei/kg. Tel. 0745-130202.
Vând Samsung Galaxy S3 (replica), are baterie originală de 2100
mAh, caşti şi încărcător. Are urme
de uzură pe spate, iar sticla protectoare este crăpată fără a afecta însă
buna funcţionare a telefonului.
Telefonul funcţionează impecabil.
Preţ 500 lei. Tel. 0745-130202.
Vând, urgent, vederi şi ilustrate
din ţară şi din străinătate, la un preţ
foarte avantajos, sunt din Reşiţa.
Tel. 0752-123434, 0751-132460.
Vând un fotoliu tip pat, căptuşit
pe spate şi braţe cu piele de culoare
maro, tapiţerie în stare foarte bună,
ladă depozitare dedesubt, stare f.
bună, la un preţ foarte avantajos
560 lei, negociabil, sunt din Reşiţa.
Tel. 0752-123434, 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un telefon fix
fără fir, marca Panasonic, stare
perfectă, sunt din Reşiţa, preţ
negociabil, 58 lei, merită văzut, Tel.
0752-123434, 0751-132460.
Vând lăzi stupi verticali cu
podişor, capac acoperit cu tabla şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0761250746, 0732-452930.
Vând cărucior 3 în 1 (cu coşuleţ
şi scaun auto) gri cu roz, puţin
folosit, stare foarte bună. Tel. 0724189589.
Vând pat bebe cu laterală
rabatabilă şi role pt. deplasare - nou.
Tel. 0724-189589.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com Tel. 0763-811062.
Persoană fizică vând cărucior
pt. invalizi cu motor electric foarte
bun 200 lei şi acumulator nou 350
lei. Am 2 bucăţi. Tel. 0257-282571.
Vând canapea extensibila
tapiţată nou, cu ladă de lenjerie jos.
Asigur transport şi montaj. Preţ 450
lei. Tel. 0747-478023.
Vând maşina de cusut Singer
electrică în stare foarte bună, cu
multe feluri de cusături. Preţ 300 lei.
Tel. 0747-478023.
Vând maşină de cusut foarte
veche marca Ringschiff la preţul de
150 €. Tel. 0760-284642.
Vând aparat medical cu suport
Bioptron Zepter pentru terapia cu
lumină fără radiaţii UV, preţ 1000 lei,
foarte bun pentru dureri reumatice.
Tel. 0760-284642.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, cărţile:
„Istoria uzinelor din Reşiţa 1771 1996”, preţ 125 de lei; „Evoluţie şi
dezvoltare a uzinelor din Reşiţa
1771 - 1996”, preţ 52 lei; „Uzinele
din Reşiţa 200 de ani de existenţă”,
cartea este noua, preţ 105 lei; „200
de ani de construcţii de maşini la
Reşiţa” 2 volume, cartea ne prezintă
istoria Reşiţei şi a uzinelor din
Reşiţa pe o perioada de 200 de ani,
cartea este nouă, preţ negociabil
105 €. Tel. 0751-132460 sau 0752123434.
Vând butuci căruţă, preţ 150 lei
bucata. Tel. 0770-428180.
Am de vânzare un motor circular
220 V, ax circular, măsuţă mică, 3
pânze circular una mare şi două mai
mici, disc de polizor. Preţ negociabil.
Tel. 0763-876004.

Anunturi
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Vând brăţară aur bărbaţi, 14 k,
27 grame, model deosebit, preţ
2700 lei, închizătoare cu siguranţă.
Tel. 0723-088839.
Vând costum ţărănesc de damă
ciupag şi fustă şi două cotrinte
brodate cu fir şi paiete toate. Preţ
negociabil. Tel. 0763-876004.
Vând în Reşiţa hotă Zanussi
stare excelentă 60 lei, aspirator
1300W 60 lei şi masă neagră cu
picioare detaşabile 70 lei. Tel. 0728813340.
Vând urgent uniate pc doar cu
placa de bază, sursa, rami şi flopi 40
lei, lustră cu ventilator şi 4 becuri 60
lei, săniuţă 80 lei, casetofon auto cu
faţă detaşabilă 40 lei. Tel. 0740520382.
De vânzare-lustră cu 3 spoturi
30 lei, 2 carcase boxe mari cu
suporţi 60 lei, două 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
bucăţi, antenă parabolică oală
diametru de 1 suport de prindere 30
lei, hotă cu 3 trepte viteză şi bec
iluminare 60 lei. Aspirator volum
mare 60 lei, cărucior copii 50 lei. Tel.
0740-520382.
Ocazie, vând măsuţă 4 persoane 70 lei, cărucior copii 60 lei, unitate calculator lipsă hard disk 50 lei,
aspirator 70 lei, cumpăr bicicletă pt.
copil de 6 ani. Tel. 0728-813340.
Vând colţar cu ladă. Preţ 1000
lei. Tel. 0727-273147.
Vând birou pentru calculator.
Preţ 100 lei. Tel. 0727-273147.
Vând combină frigorifică stare
foarte bună preţ negociabil în
Reşiţa. Tel. 0355-412831 sau 0740768680.
Vând covoare de diferite mărimi
şi culori, un dulap cu 2 uşi, o comoda
tv, măsuţă sufragerie la preţuri
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 ladă frigorifică cu 7 sertare
cu 550 lei, o maşină de spălat vase
cu 100 €, maşină de spălat haine
120 €. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.

Auto-Moto-Velo
De vânzare autoturism marca
Peugeot 407 diesel, 2000 cmc, an
2005, 7000 €. Tel. 0745-266629. (rr)
Vând în Reşiţa Ford Escort
break Caravan, an 1998, motor 1.6
injecţie 16 valve, servo total, dublu
airbag, ABS, închidere centralizată,
geamuri şi oglinzi electrice, turele
două chei, scaune încălzite, ambreiaj şi distribuţie noi, gri metalizat fără
rugină, stare foarte bună, înmatriculat în România, acte la zi, ITP
2015, 1200 € fix; 4 jante tablă 13 ţoli
cu 4 prezoane pentru Ford, Vw şi
altele, toate la 200 lei; motoare
ventilatoare radiator şi butuci roţi
spate Opel, huse cu tije la portbagaj
Astra break. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa microbuz Renault Master, an 2001, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri f. avantajoase; jante Al
15, 16, 17 ţoli, 600 lei/set; cauciucuri
diferite mărimi, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Anunturi
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Vând la Reşiţa tractor U445,
reparaţie capitală, 3000 € neg. Tel.
0767-679777. (RR)
Vând Ford Transit an 2003,
motor 2420, distribuţie pe lanţ, acte
la zi, nu a fost lovită, 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 pistoane, 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, 300500 €. 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, neînmatriculată, 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, 0355881263. (RR)
Vând la Anina Audi A3, motor 1.9
TDI, 1500 € neg. Tel. 0758-851538.
Vând la Goruia tractor Massey
Ferguson, 35 cp, cu plug cu 2 brazde, 2000 €. Tel. 0727-327763. (RR)
Vând sau schimb cu VW Golf de
1.6 Variant un Mitsubishi Galant 137
cp, înscris, valoare 2300 €; motociclete Aprilia 125 cmc, 600 €; Suzuki
GS500E de stradă, 1300 €; telescoape spate noi pt. Suzuki, 300 lei
perechea; electromotor nou pt.
Suzuki GS400, 100 €; aparat echilibrat roţi moto, 300 lei; plăcuţe de
frână marca Ferodo noi pentru VW
Touareg, Porsche Cayenne 2002,
Mercedes Vito, BMW 525, 150 lei
setul; portbagaje auto biciclete, 60
lei/buc; Dacia Solenţa, an 2004, climă, 2000 €. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Oraviţa Opel Corsa
diesel, an 1994; Mitsubishi an 1996.
Tel. 0764-203011. (RR)

Anunturi
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Bonă cu experienţă, doresc să
îngrijesc copii sau bătrâni. Ofer şi
ajutor în gospodărie. Preţ minim.
Tel. 0770-456371, 0722-174893.
Ţin contabilitate şi bilanţ pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Lucrez în Caransebeş costume
populare de femei şi bărbaţi. Tel.
0767-489914, 0728-735559. (RR)
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0724185451.
Repar orice tip de maşină de
cusut la domiciliul clienţilor 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 menajeră curată, sănătoasă, pt. menaj, 1 sau 2 zile pe săptămână, 4-5 ore, 10 lei/oră. Pensionar,
zona Universitate.Tel. 0770-593554
Asociaţie de proprietari căutam
firmă sau persoană fizică pentru
reparaţie acoperiş şi zugrăvire casa
scării. Tel. 0763-906047.
Caut de lucru îngrijire copil,
bătrâni, măturat scări de bloc, curăţenie 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. Preţuri deosebit de avantajoase. Tel. 0745-130202.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii scaune. Preţuri negociabile.
Asigur transport şi montaj. Tel.
0747-478023.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Filmez şi fotografiez evenimente
speciale. Tel. 0729-844264.
Îngrijesc copil mic 1-6 ani pentru
doamnele care muncesc în străinătate sau în Reşiţa. Tel. 0754-298397

Instalez Windows, jocuri şi tot ce
ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât
şi la domiciliul clientului. Preţ
rezonabil (variază în funcţie de
serviciul prestat). Tel. 0745-130202.
Execut lucrari interioare şi
exterioare tencuit zidit gresie faianta
la preţuri bune cu asta ma ocup
suna pt detalii. Tel. 0732-624586.
Înfiinţam firme, pfa-uri etc. Tel.
0723-846071.
Execut lucrări int ext rigips
podele gresie faianta izolati ext fier
beton dupa proiect sarpante
instalati sanitare zidarii preţuri
accesibile. Tel. 0720-242246.
Şoferi B/profesionişti angajăm.
Tel. 0786-030153.
Echipă constructori cu experienţa şi referinţe execută la preţuri accesibile fundaţii, zidării, acoperise
din ţiglă sau tablă, case la roşu,
mansarde atât pe blocuri cât şi pe
case, termoizolaţii case, placat gresie/faianţă, montat/raşchetat parchet, rigips, instalaţii. Totul la cheie,
preţuri neg. Tel. 0741-017894

Matrimoniale

Tânăr drăguţ, 34/165/68, fără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau oraş, pentru prietenie/căsătorie şi a forma o familie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Pensionară 63 ani, cu apartament, caut relaţie serioasă. Tel.
0772-175140.
Domn 55 ani, 1,70/70 doresc o
relaţie serioasă cu o doamnă 45-50
ani. Tel. 0740-963216.
Singur, 53 ani, brunet grizonat,
barbă, doresc să cunosc o doamnă
în vederea unei relaţii de lungă
durată. Cer şi ofer seriozitate. Tel.
0742-383969.
Tân ăr fermier, aspect fizic
plăcut, tandru, manierat, situaţie
material ă foarte bună, casă,
maşină, caut doamnă/domnişoară
pentru căsătorie. Tel. 0726-043513.
Bărbat 42 ani, doresc cunoştinţă
cu o doamnă pt. relaţie serioasă.
Tel. 0735-688108.

Prisma s.r.l. angajează
- secretară redacţie
Condiţii: studii adecvate.
Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Bursa general@ a locurilor de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
va organiza în data de 19 aprilie 2013, Bursa generală a locurilor de muncă
la Reşiţa, Casa de Cultură (Str. Libertăţii nr. 40), începând cu ora 9, dar în
funcţie de solicitările agenţilor economici, poate fi organizată în toate cele 9
localităţi în care Agenţia dispune de puncte de lucru. Agenţii economici care
doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de locuri vacante la
sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau
la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru din Anina (tel. 0255241317), Baile Herculane (tel. 0255-560484), Bocşa (tel. 0255-555900),
Bozovici (tel. 0255-242600), Caransebeş (tel. 0255-516323), Moldova
Nouă (tel. 0255-541069), Oraviţa (tel. 0255-571598) şi Oţelu Roşu (tel.
0255-533046). Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.04.2013
BOCŞA: Îngrijitor animale: 1
BĂILE HERCULANE: Asistent medical generalist: 1; Bucătar: 6; Camerista hotel: 3; Lucrător bucătărie: 4; Lucrător comercial: 1; Lucrător
pensiune turistică: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 1; Ospătar: 6
CARANSEBEŞ: Inspector/referent resurse umane: 1; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1
TOTAL JUDEŢ: 26

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Spectacolele Circului Colosseum în Caransebeş, Bocşa, Reşiţa
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Elevii colegiului tehnic cărăşan Reşiţa, s-au bucurat de facilităţile oferite
de proiectul european LLP-LDV/IVT/2012/RO/130
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 Catedralei 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,
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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 dintrun teatru, satele si privelistile Andaluciei, par a
se ivi din neant; acum vezi ceva care imediat
dispare. Singurul element reitinerant in acest
peisaj in continua schimbare este omniprezentul maslin. Prima suta de copaci pare interesnta, 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
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Marţi, 16 Aprilie

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
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