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Auto-Moto-Velo
Cumpăr remorcă auto 750 kg,
cu prelată. Tel. 0741-095663.
Vând electromotor tractor 445
aproape nou. Tel. 0743-092858.
Vând în Reşiţa Dacia Nova,
stare perfectă de funcţionare, ITP
2015, 600 € neg; 4 cauciucuri
215x85x16. Tel. 0726-376131. (RR)
Vând la Reşiţa tractor U445,
2500 € neg. Tel. 0768-269282. (RR)
Vând Golf 4 an 2001, euro 4,
climatronic, computer bord, volan în
3 spiţe din piele, scaune sport,
83.000 km reali, carte service, 3090
€ neg. Tel. 0749-015528. (RR)
Cumpăr Dacia Logan fabricată
după 2006, ofer 3000-3500 €. Tel.
0726-238988. (RR)
De vânzare tractoare, semănători, greble de fân şi diverse utilaje
agricole, provenienţă austriacă,
preţuri avantajoase. Tel. 0722685593, 0730-804745. (RR)
Vând la Anina Renault Symbol,
an 2008, 4500 € neg; Dacia papuc,
550 €. Tel. 0753-081450, 0768155889. (RR)
Vând la Reşiţa tractor U445,
reparaţie capitală, 3300 €. Tel.
0767-679777. (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 la Sacu, ATV motor de 49,
200 €; 2 scutere Honda, 250 €/buc;
4 jante pe 13 de Opel. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa Skoda Fabia în
stare impecabilă. Tel. 0723-188347.
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)

Editorial

Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, diferite dimensiuni; biciclete
bărbaţi, 150 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)
Vând Golf 5, motor 1.9 diesel, 4
uşi, full option, 5800 €; plug reversibil cu 2 brazde şi întoarcere mecanică, 400 € neg. Tel. 0757-311013.
Vând în Gătaia bicicletă albastră
de damă, 150 lei. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)
Vând la Şoşdea VW Passat TDI,
an 1999, 1000 € neg. Tel. 0743907781. (RR)
Vând la Bocşa Dacia 1310,
albastră, pentru programul Rabla,
750 € neg. Tel. 0747-413298. (RR)
Cumpăr instalaţie de fertilizat pt.
semănătoare de porumb 4 sau 6
rânduri. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând cabină de 445, 300 €; semiremorcă pentru 445 pe o singură
axă, 700 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Caransebeş Renault
Laguna, pe benzină, euro 2, an
2000, 2800 € neg. Tel. 0785390778, 0255-517830. (RR)
Vând în Glimboca plug de prăşit
cu sape şi cormane, 1700 lei neg;
semănătoare mecanică pt. porumb,
1000 lei; moară de fabrică de la CAP
pentru animale la 7 Kw, are cuţite
laterale şi ciocane deasupra, 2500
lei neg; cilindru de basculare de 5
tone; motor la 5 Kw şi motor la 7 Kw;
instalaţie erbicidat; 3 jante pe 16 pt.
remorcă. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând Dacia Logan motor 1.4, an
2007, multiple îmbunătăţiri, 4000 €.
Tel. 0723-742595. (RR)
Vând scuter 50 cmc, 4 timpi,
2100 lei. Tel. 0726-983165, 0745714573. (RR)
Vând ATV (Quad) transmisie
cardan, 300 cmc, cauciucuri noi,
stare perfect ă de func ţionare.
Cumpăr Suzuki 4x4 sau variante.
Tel. 0723-279221.

Dan Popoviciu

Am îndrăznit să mă retrag trei zile în munţi. Departe de
civilizaţie, departe de oraş. Fără televizor, fără radio. Din
păcate, am primit vreo 30 de apeluri telefonice. Era semnal
şi nu am avut curajul de a-mi închide mobilul. Lumea se
vede altcum de sus, dintr-o linişte ce-ţi sparge timpanele.
Doar soare, nori, doi, trei stropi de ploaie, din nou soare şi
singurătatea ce te face să vezi muşuroiul de zi cu zi. Acolo,
sus, este foarte simplu. Se reduce totul, la ce punem pe
grătar deseară, mai avem pâine, apă este suficientă?
Nevoi primare şi o grămadă de timp pentru cele din jurul
tău. Ulii au început să-şi caute perechile. În timp ce
savurez un pahar de cognac lângă cafeluţă, observ o
pasăre ce se îndârjeşte să-şi facă un cuib într-o oală de
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Vând la Caransebeş microbuz,
an 2000, 16+9 locuri, 5700 € neg;
Aro 10 pentru voucher, 1000 € neg.
Tel. 0721-252861. (RR)
Vând la Butin cositoare pe
tamburi şi presă de balotat pe
sârmă. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând la Reşiţa tractor Renault,
adus recent, stare bună; microbuz,
an 2004, 4500 € neg. Tel. 0727245233, 0771-387519. (RR)
Cumpăr în Reşiţa parbriz faţă
Renault Laguna. Tel. 0721-328459.
Vând Dacia Logan MCV 5
break, 1,4 l, cârlig remorcare, albastru metalizat, stare perfectă, 70.000
km. Proprietar unic, acte la zi, cauciucuri de vară şi iarnă noi cu jante.
Tel. 0255-527858, 0255-527932.
Vând Smart 600 cmc, înmatriculat, acte la zi, proprietar unic, stare
tehnică şi estetică excepţională. Tel.
0255-527848, 0255-527932.
Vând bicicletă adulţi tip DHS
nouă, cadru de oţel, frână faţă
spate, 6 viteze. Preţ 400 lei. Tel.
0744-622284, 0355-402848.
Seat Cordoba, 1,4 l, consum mic
(6%), înmatriculată în 2010 (nu se
mai plăteşte taxă la cumpărare),
geamuri electrice, jante Al, stare
fizica şi tehnica bună. Merită văzută.
Preţ 1450 € neg. Tel. 0742-567908.
Vând Volkswagen Passat 1,9 tdi
an 2005 break, timbru de mediu
plătit, distribuţie nouă în garanţie 2
ani, închidere centralizată, oglinzi
electrice cu semnalizare, proiectoare ceaţă, cârlig, cotiere, linie audio
cd, volan reglabil. 6300 € neg. Tel.
0728-813340.
Cumpăr garaj în Micro 1 sau
Micro 2. Ofer preţul pieţei. Tel. 0740520382.
Vând autoutilitară Mercedes
Sprinter 311 CDI an 2000, cabină
dublă, prelată, înscrisă de un an.
Stare bună. Tel. 0749-044785.
Vând jante Al de BMW pe 15, de
Renault originale pe 15 şi cauciucuri
de vară. Tel. 0749-044785.
Vând Dacia pentru program
rabla cu toate actele la zi pregătită
de vânzare preţ negociabil. Tel.
0722-631009.
Vând Golf 3 1994, stare foarte
bună, acte la zi, verificare tehnică
2015, baterie nouă, rovinietă tot
anul, multe dotări, 2 rânduri de
anvelope. Motor 1,8 benzină. Preţ
1750 € puţin negociabil. Tel. 0743738531.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
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Imobiliare
Vând urgent casă în Dognecea,
2 camere, bucătărie, baie cu vană,
hol, canalizare proprie, hidrofor,
fosă septică, teracotă, gresie,
faianţă, uşă metalică, 67 mp locuibil
+ 210 mp curte şi grădină, 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând 1 ha teren intravilan în
comuna Ezeri ş, lâng ă şosea
asfaltată, aproape de sat, acces
curent electric, cu 3.000 € neg. Tel.
0753-207803.
Vând terenuri în zona Vama
Naidăş, la sosea, 100 m de vamă.
Tel. 0743-092858.
Vând sau schimb 2800 mp
grădină în Bocşa 2 cu auto sub 2000
cmc. Intabulată, pretabilă la diferite
construcţii. Utilităţi în apropriere. 1,5
€/mp neg. Tel. 0743-738531.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, et. 1, centrală, gresie,
faianţă, parchet, balcon închis, uşă
intrare schimbată, Govândari. Tel.
0724-761770.
Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, curte, centrală, termopane,
zonă liniştită - Stavila, 50.000 €. Tel.
0747-059557, 0355-426234.
Închiriez garsonieră Re şi ţa
centru pe termen lung. Tel. 0771290811, 0355-411898.
Închiriez apartament cu 3 camere, zona Billa, Micro 1, mobilat şi dotat, centrală termică, preţ 130 €/lună
+ o lună garanţie. Tel. 0729-067316.
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 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 Câlnic, str. Râului 67,
casă cu 1 etaj, 5 camere, 2 holuri,
baie, bucătărie, semidecomandată,
curte, garaj, grădină, anexe, plus un
teren de aproximativ 2 ha, 60.000 €
neg. Tel. 0763-731992. (RR)
Vând în Reşiţa apartament etaj
3/4, 3 camere, confort 2, îmbunătăţit
cu tot ce-i nou şi modern, 21.000 €
gol - 23.000 € plin; apartament etaj
1/4, 3 camere confort 1, 21.000 € gol
- 22.000 € plin. Tel. 0355-412016.
Vând în Govândari apartament
2 camere, bucătărie, geamuri şi uşi
schimbate, parter în bloc 4 etaje,
parcare, 25.000 €. Tel. 0770-604
864. (RR) (continuare în pagina 3)
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Relache!
pământ agăţată de naşul fetiţei mele într-un copac. La un
moment dat m-am întrebat dacă este una şi aceeaşi
pasăre care contribuie la construcţie sau or fi ambele
componente ale perechii ce vor vesti primăvara. În fine,
viaţa îşi vede de ale ei, fără observaţiile noastre mai fine
sau mai grosiere. Doar noi nu avem ceasul biologic reglat
pe ceea ce înseamnă convieţuire. Să mă şi explic. Cobor
spre seară şi ajung la intrare în comuna Văliug, intrarea
dinspre Semenic. Un utilaj, cred că excavator, trona
imperial în mijlocul şoselei. Coadă de autoturisme, formată
din cauza faptului că Dorel refuza să deplaseze utilajul
câţiva metri mai la deal sau mai la vale, pentru a permite
fluidizarea traficului. Dau să cobor din autoturism şi să iau

atitudine. Mă întreb cu infinită scârbă, la ce mi-ar folosi?
Între timp, alt Dorel se pune şi sparge bordurile de pe
marginea şoselei pentru a permite autoturismelor aflate în
deplasare să poată depăşi monstrul proţăpit în mijlocul
şoselei.
Şi-atunci, vă-ntreb şi eu ca prostul, făcând o
inimaginabilă paralelă cu drăguţul nostru de Parlament,
care o fi Dorelul din Piaţa Constituţiei care se va apuca să
spargă bordurile cacofoniei politicianiste ce se revarsă cu
lături asupra noastră, a imbecililor de cetăţeni ce punem
din patru în patru ani ştampila pe un fel de autodenunţ ce
se cheamă buletin de vot?

5 949994 960103

Feriţi-vă de înşelăciuni
În cursul zilei de ieri, 10 aprilie a.c., o femeie din
Reşiţa a sesizat poliţia cu privire la faptul că a fost
înşelată.
Femeia a fost apelată pe telefonul fix de către un
bărbat ce s-a recomandat a fi fiul ei şi i-a spus că a
fost implicat într-un accident rutier în Germania în
urma căruia a lovit două persoane şi va fi contactată
de un avocat.
Imediat femeia a fost contactată de alte două
persoane ce s-au recomandat a fi avocat şi procuror
care i-au solicitat femeii să depună într-un cont suma
de aproximativ 20000 lei, bani necesari pentru ca fiul
ei să nu facă închisoare.
Când a realizat că a fost victima unei înşelăciuni,
femeia a sunat la poliţie. Reclamanta a declarat că
fiul ei este stabilit în Germania de peste 20 ani.
În urmă cu câteva zile, un alt bărbat din comuna
Lupac a primit pe telefonul mobil un mesaj prin care
era anunţat că a câştigat 7000 Euro, însă pentru a
intra în posesia acestuia trebuie să cumpere cartele
reîncărcabile în valoare de 1500 lei. După ce a
cumpărat cartelele bărbatul a constatat că a fost
victima unei înşelăciuni şi a anunţat Poliţia.
Aşadar, dacă vi se solicită la telefon să trimiteţi
bani:
l verificaţi la sursă orice informaţie prin care vi se
cere să trimiteţi bani, prin terţi sau prin servicii de
transferuri financiare rapide, unor rude despre care
vi se spune o poveste, de obicei impresionantă;
l nu trimiteţi bani celor care vă solicită acest lucru
prin telefon; trebuie să ştiţi că în caz de accident nu
este nevoie de bani, ci de îngrijiri medicale de
urgenţă care sunt gratuite sau care sunt acoperite de
poliţa RCA;

l întotdeauna verificaţi dacă informaţia este
adevărată, chiar sunând la inspectoratul de poliţie
din judeţul pe raza căruia vi s-a spus că a avut loc
accidentul (numerele de telefon ale tuturor
inspectoratelor de poliţie judeţene sunt disponibile
pe www.politiaromana.ro/unitati_teritoriale.htm,
apoi click pe judeţul respectiv);
l sunaţi pe numărul de telefon pe care comunicaţi
de obicei cu presupusa victimă sau chiar mergeţi la
locul presupusului accident dacă este suficient de
aproape;
l nu daţi curs cererii apelantului de a trimite bani
sau coduri de reîncărcare pentru cartele de telefonie
mobilă.
Este posibil să primiţi un telefon sau un mesaj în
care sunteţi anunţaţi că aţi câştigat un premiu
neaşteptat. În acest caz:
l manifestaţi prudenţă atunci când vi se aduce la
cunoştinţă că aţi câştigat un premiu la un concurs la
care nu aţi participat vreodată; simpla utilizare a
serviciilor unui furnizor (de telefonie, CATV etc.) nu
presupune înscrierea automată la vreun concurs,
fără consimţământul abonatului. Este cât se poate
de clar că dacă nu v-aţi înscris la un concurs nu puteţi
fi în niciun caz câştigător!
l nu achitaţi niciodată în avans sume de bani
pentru ridicarea unor premii; plata impozitelor sau a
altor taxe se realizează după încasarea premiilor;
l verificaţi din mai multe surse pentru a vă
convinge că nu este o înşelătorie; sunaţi la
operatorul de telefonie sau societatea/instituţia care
a organizat presupusul concurs.
Respectând aceste sfaturi simple, bugetul dvs.
nu va avea de suferit!

Împreună pentru siguranţa copiilor
În perioada 1 aprilie - 15 iunie 2013 se
desfăşoară modulele II şi III ale campaniei demarate
în anul 2012 de Centrul Roman pentru Copii
Disparuti si Exploatati Sexual- FOCUS şi
Inspectoratul General al Politiei Romane prin
Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii
sub genericul „Împreună pentru siguranţa copiilor”.
Astfel, în perioada 1 aprilie - 15 iunie 2013 în
cadrul modulului II - „Înapoi la şcoală- ştiu să fiu în
siguranţă” ofiţerul de prevenire din cadrul IPJ CaraşSeverin va susţine prezentări într-o unitate şcolară

pe tema dispariţiilor de minori, urmând
a fi
prezentate şi serviciile oferite prin intermediul
numarului gratuit 116000.
În perioada 15-30.04.2013 în cadrul modulului
III- „Sărbători în siguranţă” vor fi derulate activităţi de
distribuire a unor materiale de informare în locuri
aglomerate (centre comerciale) în perioada
sărbătorilor pascale. Şi în cadrul acestor activităţi vor
fi popularizate serviciile oferite prin intermediul
numarului gratuit 116000.

Omul sau sistemul, oul sau găina?
Una dintre întrebările intrate în folclorul
românesc este cine a fost întâi, oul sau găina? Cred
că extrapolând trebuie să ne punem întrebarea, şi să
răspundem prin acţiunile noastre, dacă dorim întradevăr schimbarea de esenţă a societăţii româneşti:
Omul sau sistemul?! Asupra cui trebuie să acţionăm
pentru a reuşi să determinăm transformarea şi
alinierea societăţii româneşti la valorile occidentale.
Autoreflexia trebuie să ducă la transformarea
culturală şi civilizaţională în concordanţă şi alături de
ţările din Europa de care ne-am legat destinul.
Întâi trebuie să ne definim valorile pe care le
promovăm. Spiritul critic este de o însemnătate
covârşitoare pentru realizarea acestui deziderat. El
nu este în esenţă demolator şi nepatriotic, el
identifică, uneori rezolva sau clarifică, lacunele unei
societă ţi ce se vrea democrat ă. Nu există
democraţie fără critică, doar că trebuie evitat efectul
letal. Dacă nimeni nu apără democraţia, toţi o critică,
pot apare fenomene de tip totalitarist. O societate ca
a noastră care se lamentează şi neagă permanent
valorile occidentale - face mereu trimitere la
comunism, nicidecum la valori autentice - oricând
poate aluneca spre o dictatură. Deşi, paradoxal,
dictatura nu a rezolvat niciodată problemele cu care
se confruntă individul, mai mult decât atât, în istoria
noastră recentă dictatura a adus foametea
permanentă, desconsiderarea omului şi reducerea
lui la zero, nedreptatea sociala la nivel maxim,
nemaiîntâlnit. Contrar acestor realităţi, invocarea
comunismului rezultată din lipsa de convingeri şi a
slabei credinţe în democraţie, este tema curentă şi
agenda publică dominantă. Concursul mass-media,
voluntar sau involuntar, contribuie major la
întreţinerea acestei stări.
Schimbarea în profunzime a sistemului şi
determinarea individului să adere şi să respecte
valorile occidentale, armonizarea conduitei şi
renunţarea la îndeletnicirile ce împiedică sau ţin pe
loc evoluţia pozitivă a societăţii, realizând ca
mimetismul sau poziţionarea în afara acestor
deziderate sunt cele care opun o rezistenţă captivă,
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sunt greu de destructurat. Acestea întârzie sau
viciază procesul de culturalizare, iniţiativa creatoare,
spiritul activ, educaţia etc. Rămânerea la coada
Europei şi exemplul negativ, în majoritatea cazurilor,
trebuie s ă producă încrâncenarea pentru
schimbare, nu să ne dezvolte critica criticului,
revolta, aproape întotdeauna tragem concluzia că
suntem persecutaţi pe nedrept.
Valorile universale, valorile şi năzuinţele individuale, nu pot fi atinse fără setul de valori occidentale,
politice si sociale, fără susţinerea reală a democraţiei şi perfecţionării ei, fără economie de piaţă,
fără respectarea drepturilor cetăţeanului. Un sistem
instituţional corect si neîmpovărător, o birocraţie
moderată şi echilibrată, echilibrarea bugetului
naţional printr-un raport corect între salarizare şi
dezvoltare sau investiţii, susţinerea cu prioritate a
liberei iniţiative sunt câteva dintre subiectele
agendei publice care trebuie studiate şi dezbătute de
cetăţeni şi organizaţii neguvernamentale.
Un proiect de anvergură pentru Romania se lasă
aşteptat. Un proiect politic, care sa unească
energiile, atât de necesare României, în acest
moment nu există. Nici măcar schematic. Definirea
corecta a priorităţilor în funcţie de valorile la care
volens-nolens am aderat, poate fi emanaţia unui
proiect politic sau a unui proiect civic de anvergură.
Acesta trebuie iniţiat şi susţinut de către cei care “nu
pot dormi de grija tarii”, de acei cărora nu le este
indiferentă direcţia spre care ne îndreptăm. Ţara
este prost guvernată, civismul este sub cota de
avarie, puterea sau opoziţia nu au niciun proiect
(viabil sau neviabil) pentru România. Numai valul
trânteşte puterea politică: opoziţia de ieri s-a căţărat
pe el, dar lipsa de viziune este evidentă. La întrebarea filozofilor greci “oul sau găina”, Aristotel susţine
că au existat întotdeauna, fără o primă pasăre sau
un prim ou. Acelaşi răspuns la întrebarea “Omul sau
sistemul” este oportun şi în cazul nostru, „deopotrivă
sunt responsabile pentru prezent”. Doar ca pentru
viitor “omul” este tributar atât lui cat si sistemului.
Vlada Vişatovici

Primăria Reşiţa ne informează
Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului
Reşiţa a eliberat, în primul trimestru al anului 2013, 170.928 de tichete
de călătorie pe mijloacele de transport public local pensionarilor din
oraş. Numărul celor care au solicitat tichete de călătorie a scăzut
semnificativ în comparaţie cu primele trei luni ale anului 2012, când au
fost eliberate 295.908 tichete. Scăderea cu 124.980 de tichete se
datorează Hotărârii Consiliului Local Reşiţa nr. 211/30.10.2012, prin
care toţi posesorii de tichete trebuie să aibă asupra lor şi o legitimaţie
cu fotografie care să ateste dreptul posesorului de a beneficia de
gratuitate pe mijloacele de transport în comun. Reamintim, Primăria
Municipiului Reşiţa, prin Direcţia de Asistenţă Socială, oferă gratuit
tichete de transport public local persoanelor de până la 70 de ani a
căror pensie nu depăşeşte 800 de lei în urma contribuţiei datorate
pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi celor de peste 70 de
ani, indiferent de cuantumul pensiei.
Primăria Municipiului Reşiţa, în parteneriat cu S.C. VOODOO
FILMS S.R.L., organizează patru proiecţii de film la Cinematograful
Dacia, în perioada 24 - 25.04.2013.
Miercuri, 24.04.2013, la ora 17.00, va avea loc proiecţia filmului
„Domestic”, în regia lui Adrian Sitariu, iar de la ora 19.30, cea a filmului
„Occident” de Cristian Mungiu, premiat în 2002 la Cannes.
Joi, 25.04.2013, la ora 17.00, reşiţenii sunt invitaţi să vizioneze
filmul „Poziţia copilului”, în regia lui Călin Peter Netzer, iar la ora 19.30,
comedia „Bună! Ce faci?”, de Alexandru Maftei.
Biletele pot fi achiziţionate de la casieria Cinematografului Dacia,
începând de astăzi, 23.04.2013, zilnic între orele 10.00 şi 13.00,
respectiv 16.00 şi 19.00. Preţul unui bilet este de 5 lei.
Lucrările de marcare a trecerilor de pietoni vor continua în perioada
22 - 26.04.2013, în intervalul orar 08.00 - 18.00, pe străzile Făgăraşului
şi Progresului, dar şi pe Bulevardul Muncii.
Conduc ătorii auto sunt ruga ţi s ă respecte semnifica ţia
indicatoarelor amplasate în zonă şi să circule cu viteză redusă.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:

VÂNZĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 1.433 mp, situat în oraşul Anina, strada
Cloşca - Gospodăria de Păcură, cuprins în C.F. nr. 30360, nr.
cadastral 333, nr. top. 1163/53/238/b/2/b/5/2/4 Şteierdorf. Preţul
minim de pornire al licitaţiei este de 6.000 lei;
2) Teren în suprafaţă de 611 mp, situat în Oraşul Anina, strada
Cheile Gârliştei, cuprins în C.F. nr. 31161, nr. cadastral 31161. Preţul
minim de pornire al licitaţiei este de 2.500 lei;

CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 22 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii
unei magazii de lemne.
2) Teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în oraşul Anina, str. Celnic
Nord, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top. 1163/53/238/.../1/1/a, în
vederea construirii unei magazii de lemne.
3) Teren în suprafaţă de 30 mp, situat în oraşul Anina, str. Brădet,
cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, în vederea construirii unui garaj.
4) Teren în suprafaţă de 6.498 mp, situat în oraşul Anina, zona
Canton Clofat, cuprins în C.F. nr. 31062 UAT Anina, cu destinaţie de
curţi, construcţii.

ÎNCHIRIERI BUNURI:
1) Teren în suprafaţă de 220 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraşul
Nou, cuprins în C.F. nr. 3, cu destinaţie de grădină.
2) Teren în suprafaţă de 1.400 mp, situat în oraşul Anina, str. Anin,
cuprins în C.F. nr. 3, cu destinaţie de livadă de pomi.
3) Teren în suprafaţă de 1.000 mp, situat în oraşul Anina, str.
Brădet, cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, cu destinaţie de grădină.
4) Teren în suprafaţă de 200 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Kogălniceanu, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea
desfăşurării unor activităţi de apicultură.
5) Teren în suprafaţă de 200 mp, situat în oraşul Anina, str.
Libertăţii, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea amplasării unor
stupi de albine.
6) Teren în suprafaţă de 197 mp, situat în oraşul Anina, str. Sf.
Varvara, cuprins în C.F. nr. 3, cu destinaţie de grădină.
7) Spaţiu Comercial în suprafaţă de 34,72 mp, situat în oraşul
Anina, str. Victoriei, nr. 14/IV.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
00
00
Anina, "Birou Secretar", zilnic între orele 10 -14 .
00
Licitaţia va avea loc în data de 08.05.2013, ora 14 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, "Birou Secretar", pentru vânzări, iar pentru
00
concesionări şi închirieri în aceeaşi dată, ora 15 .
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
00
15.05.2013 şi 22.05.2013 orele 14 pentru vânzări, iar pentru
00
concesionări şi închirieri în aceleaşi date, orele 15 .
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau
0255-240115.
PRIMAR,
SECRETAR,
Ing. ROMÂNU GHEORGHE
jr. IZVERNARI IRINA
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Imobiliare
Vând apartament 3 camere, etaj
2/4 în Luncă, lângă Poliţie, pe b-dul
A.I. Cuza nr. 36, 28.000 € neg. Tel.
0355-427838, 0730-804654.
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 casă în Glimboca, strada
principală, 4 camere, anexe, grajd,
grădină, curte mare, 37.000 €. Tel.
0355-404169. (RR)
Vând urgent în zona Km 8, la
300 m de şosea, 6000 mp teren cu o
construcţie neterminată, fântână 23
m adâncime, curent trifazic, acces
foarte bun pentru maşină, 18.500 €
neg. Tel. 0720-468986. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa ll,
apartament 3 camere, etaj 1, izolat,
centrală, termopane, 24.000 € neg.
Tel. 0752-099019. (RR)
Vând la Ezeriş grădină cu livadă
de pomi fructiferi, suprafaţa 3100
mp, apă curentă, canalizare, curent,
7500 € neg. Tel. 0725-716976. (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 diferenţa.
Tel. 0722-551615. (RR)
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 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 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, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere confort 2, cu
multiple îmbunătăţiri, 20.000 € neg.
Tel. 0761-606403, 0355-801117. (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 în Gătaia casă, aproape
de centru, 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus 1 clădire cu 3 încăperi
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 30.000 € neg sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Reşiţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând în Gătaia grădină 1000
mp, 10 € mp neg. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)
Vând casă în Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 25.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, faianţă, convector,
etaj 4, 7000 €. Tel. 0747-043380.
Vând la Anina, str. Izvorului,
casă 4 camere, bucătărie, baie,
anexe, termopane, 8000 € neg. Tel.
0749-655259. (RR)
Vând casă în Oraviţa, 3 camere,
baie, bucătărie, curte. Tel. 0256379792. (RR)
Vând la Clocotici teren 719 mp
cu clădire şi grădină, acte la zi,
10.000 €. Tel. 0744-136959. (RR)
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Vând în Reşiţa, Calea Timişorii,
apartament 2 camere, etaj 1, centrală şi câteva îmbunătăţiri, 23.000 €
neg. Tel. 0729-835476. (RR)
Vând la Clocotici casă compusă
din 3 camere, bucătărie, 2 coridoare, şopru, curte, grădină, 40.000 €
neg. Tel. 0255-234153, 0766204042. (RR)
Vând în Lugoj, Poiana Mărului,
casă 3 camere, bucătărie, baie, 2
terase, foarte aproape de lac,
20.000 €. Tel. 0730-454942, 0355423403. (RR)
Vând în satul Potoc casă cu
grădină, 30.000 €. Tel. 0740037328. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
mobilat, izolaţie, 21.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Moroasa apartament 2
camere, multiple îmbun ătă ţiri,
17.200 € neg. Tel. 0756-456209.
Vând în Bocşa, str. Sadovei,
apartament 3 camere, etaj 3, 20.000
€. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Rarăului
lângă Şcoala Generală nr. 12,
apartament confort 1, 66.5 mp, etaj
1, multiple îmbunătăţiri, 28.000 €
neg. Tel. 0731-162280. (RR)
Vând la Câlnic teren, în
apropiere de drumul Ţerovei, vis-avis de aglomerator, 3 € mp. Tel.
0255-210535. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, 21.000
€ gol - 23.000 € plin. Tel. 0724584000. (RR)
Vând în Reşiţa casă, 3 camere,
bucătărie, baie, pivniţă, grădină,
curte, toate utilităţile, zonă bună,
48.000 € neg. Tel. 0724-092631.
Vând 3 parcele de teren în zona
Reşiţa, pretabile pentru cabane, 5 €
mp. Tel. 0727-245233, 0771387519. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, loc liniştit, grădină
foarte mare, 30.000 €. Tel. 0753493145. (RR)
Vând în Reşiţa, strada Başovăţ,
3 camere, bucătărie, cămară, grajd,
pivniţă şi mult teren, 35.000 € neg.
Tel. 0763-428348. (RR)
Vând garsonieră în Timişoara,
Complexul studenţesc, etaj 4, bloc
cu acoperiş, 14.500 € neg. Tel.
0766-778390. (RR)
Vând avantajos grădină, Calea
Caransebeşului, aproape de oraş,
1200 mp. Tel. 0729-057557.
Vând cas ă Dognecea. Tel.
0355-411682, 0733-594473.
Închiriez spaţiu 40 mp, nou
renovat, toate utilităţile, 850 lei/lună.
Reşiţa, str. Făgăraşului bl. 20, sc. B,
ap. 1, vis-a-vis de Mangea. Tel.
0355-804690, 0741-112846.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0762-660016.
Vând apartament 3 camere cu
scară interioară, conf. 1, ultracentral. Tel. 0744-622284, 0355402848.
Vând în Reşiţa zona Luncă
apartament 2 camere, conf. 1, bloc
32, sc. 3, parter, 59,7 mp cu toate
utilităţile. Preţ 42.000 € neg. Tel.
0720-311810.
Vând apartament 2 camere,
Bocşa Română, Al. Trandafirilor,
toate facilităţile. Tel. 0747-029212.
Vând casă în Reşiţa, 3 camere,
bucătărie, baie, pivniţă, grădină,
curte, toastă utilităţile. Preţ 48.000 €
neg. Tel. 0724-092631.
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol şi cămară de alimente + o
clădire în curte, garaj şi anexe,
grădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând apartament la casă, intrare separată, toate utilităţile, garaj şi
848 mp teren, zona Stavila. Preţ
45.000 € neg. Tel. 0355-408650.
Vând casă cu curte comună în
Reşiţa, 2 camere, baie şi coridor, cu
gaz, apă, curent. Preţ 12.000 € neg.
Tel. 0741-528025, 0727-413281.
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Vând apartament 2 camere,
conf. 1, zona Poliţie. Preţ 18.500 €.
Tel. 0355-405305.
Vând/schimb cas ă Clisura
Dunării, 250 mp, grădină 1700 mp, 4
camere, 2 holuri, bucătărie, baie,
mansardă, 3 terase, canalizare,
apă, ferestre termopan, centrală
lemne, parchet, teracote. Preţ avantajos, negociabil. Tel. 0735-655612.
Închiriez casă mobilată în zona
Triaj, toate utilităţile, chirie modică.
Tel. 0745-571052.
Cumpăr garsonieră bloc 4 etaje,
preţ rezonabil. Tel. 0723-279221.
Vând teren, drumul Caransebeşului, acces auto, 3000 mp, la 10
€/mp. Tel. 0755-078696.
Vând teren, ideal pt. construcţii
la intrarea în Sasca Montană, zona
Cheile Nerei, 11.500 mp, front stradal 2 laturi. Preţ 8 €/mp. Tel. 0734068742.
Vând 2 camere cămin, zona
Intim, cu îmbunătăţiri, gresie, ferestre termopan, încălzire, instalaţii noi,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017.
Vând garsonieră str. Pop Telecan, bl. 6, sc. 3. Preţ 15.000 € neg.
Tel. 0760-158067, 0729-676545.
Schimb/vând casă 25 km de
Reşiţa, cu apartament sau garsonieră în Reşiţa. Tel. 0762-895785.
Închiriez apartament 40 mp
ultracentral Timişoara, acces direct,
totul gresie, termopane, necesită
compartimentarea camerelor cu
mobilier, 150 €, gratuităţi. Tel. 0742773016, 0770-495824.
Gratuit locaţie gestiune local şi
locuinţă, staţiunea Semenic, contra
îngrijire complex (peste 2 ani); sediu
ultracentral Timi şoara contra
colaborări sau chirie 150 €. Tel.
0742-773016.
Semenic, 1400 mp teren, alăturat pârtiei începători, şoselei, vând
15 €/ mp sau concesionez 1 €/mp,
redactez cereri fonduri europene.
Tel. 0742-773016, 0770-495824.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 min. de centru în Reşiţa, 2
camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 €/luna + 2 luni avans
garanţie. Info e-mail romaniidinafa
ratarii@yahoo.com
Vând urgent apartament în
Reşiţa, zona Intim, 2 camere, et. 3,
renovat, mobilat/nemobilat. Preţ
18.000 €. Tel. 0748-139193.
Vând apartament cu 2 camere,
zona Poliţiei, confort 1, et. 3, la bloc
cu 4 etaje, anvelopat, cu centrală
termică, termopane, gresie, faianţă,
stare foarte bună, ocupabil imediat,
preţ negociabil. Tel. 0771-290801.
Vând apartament 3 camere,
confort 1 decomandat, parter înalt,
beci, 2 băi, merită văzut, îmbunătăţiri, 36.000 € neg. Tel. 0771-390864.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină cu pomi
fructiferi, 540 mp. Tel. 0744-615904.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, bloc din 4 etaje, zona foarte
bună (bd. Muncii), termopane (la o
cameră), podele laminate (la o cameră), gresie/ faianţă, încălzire proprie, suprafaţă 64 mp. Preţ 18.000 €.
Tel. 0720-231201, 0748-469330.
Închiriez apartament deluxe cu 2
camere, confort 1, uşă de metal, uşi
interioare noi, termopane, centrală
termică, aragaz, frigider, podele laminate, gresie şi faianţă nouă. Apartamentul este de lux. Preţ 200 €/ lună. Tel. 0720-231201, 0748-469330
Vând apart. 4 camere pe Făgăraşului, et. 3, 101 mp, 2 balcoane, 2
băi, parchet, amenajat, centrală,
preţ 40.000 € neg.Tel. 0722-558567
Vând casă în Anina Sterdorff pe
strada Crivinei nr. 33, 1700 mp front
str. 17 m, casp cu 2 camere şi hol,
beci, 48 mp, 4500 € negociabil. Tel.
0722-558567.
Apart. 2 camere Aleea Hunedoarei, et. 1 zona liniştită preţ
17.500 €. Tel. 0722-558567.
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S.C. Sara & Giuby S.R.L. din Reşiţa deţine unitate tehnologică
(fabrică) pentru producerea, procesarea şi ambalarea mierii de
albine şi derivate, autorizată pt. schimburi intracomunitare şi
internaţionale cu produse de origine animală cu indicativul RO
H15-EC. Activitate secundară: creme dulci, îngheţată şi sucuri.
Căutăm parteneri pentru eficientizarea activităţii.
Tel. 0722-341256 sau 0753-332525.
Apart. pe Eftimie Murgu bloc de
cărămidă, 2 camere decomandate,
et. 1, 69 mp, termopane, centrală,
mobilat ocazie. Preţ 22.000 €
negociere. Tel. 0722-558567.
Apart. 2 camere decomandate,
et. 1 din 10, zonă liniştită.. Tel. 0756282768.
Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, Govândari, zona
Kaufland, centrală termică, mobilat,
cab. tv. Tel 0763-683256.
Închiriem cabinet stomatologic
în întregime dotat, gata de funcţionare. Cabinetul are o clientelă
bogată şi în zonă cu trafic bogat, în
clădirea adiacentă Terra Sat, vis a
vis de Policlinica din Govândari şi de
Spitalul Judeţean Reşiţa. Tel. 0745006395 sau 0744-771489.
Persoană fizică închiriez apartament 2 camere conf. 1, centrală termică, termopane, podele laminate,
gresie, faianţă modernă, uşi interioare noi. Modern, complet mobilat
cu mobilă modernă, dormitor, 2 televizoare, maşină de spălat automată,
aragaz încorporat, frigider. Ap.
excelent. Tel. 0769-086352.
Vând garsonieră pe aleea Tineretului în spate la Victoria, renovată.
Preţ 13.500, sau schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0355-405835.
Vând garsonieră recent renovată, termopane, podele, gresie,
faianţă, uşi schimbate, inst. apă pe
cupru făcută recent, pe Al. Tineretului. Preţ 14.000 €. Tel. 0768-834052.
Vând casa Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor, debara, terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, centrală termică, termopane, curte acces auto, grădină
pomi fructiferi, anexe, renovată. Tel.
0746-052074, 0749-319691.
Vând apartament în Reşiţa
confort 2 îmbunătăţit 2 camere
bucătărie baie balcon interior închis
gresie faianţa termopane încălzire
schimbat uşa la intrare mobilat sau
nemobilat termoizolat exterior etaj
4/4 cu acoperiş Micro 2 piaţa Intim.
Tel. 0771-449583.
Vând teren intravilan în Reşiţa
pe calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ 9 €/mp negociabil (5000 mp).
Tel. 0722-630097.
Vând 2 camere de cămin pe al.
Constructorilor, 8.500 €. Tel. 0770454332.
Vând casă Reşiţa str. Minda nr.
23 compusă din 2 camere, bucătărie, baie, 2 holuri (izolată termic),
gaz metan, grădină. Tel. 0749225089
Vând spaţiu comercial (bar)cu
toate dotările + firmă. Barul funcţionează, în Reşiţa, Gara Reşiţa Nord,
pasarelă. Preţ 8.000 €. Tel. 0754026424.
Vând garsonieră renovată complet utilată, et. 2 al. Albăstrelelor,
11.000 € neg. Tel. 0770-457512.
Vând 2400 mp teren intravilan în
Brebu Nou, zonă centrală, utilităţi,
asfalt, preţ neg. Tel. 0723-408646.
Persoană fizică închiriez apartament 2 camere conf. 1, centrală termică, termopane inclusiv la balcon,
podele laminate, faianţă modernă,
complet utilat şi mobilat nou şi
modern. 2 tv, maşina de spălat,
frigider, aragaz încorporat, etc.
ocupabil imediat. Tel. 0769-086352
Vând casă comuna Iaz la sosea
23.000 €. Tel. 0731-327917, 0726701010.
Vând apartament 3 camere
decomandat Reşiţa Sud parter. Tel.
0726-701010.
Vând teren Bratova 5000mp, cu
utilităţi. Tel. 0726-701010.
Ofer spre închiriere ap. 3 camere Govândari. Tel. 0726-701010.

Vând apartament 2 camere,
Micro 3, izolat exterior, termopane,
uşă metalică, preţ 15.500 € neg. Tel.
0770-455783.
Vând casă în Reşiţa Dealu
Crucii, zona liniştită, are 3 camere
anexe baie bucătărie de vară, garaj,
centrala gaz, calorifere, sunaţi
pentru detalii merita văzută la acest
preţ . Vând deoarece mă mut. Tel.
0732-624586.
Vând teren extravilan în
Zorlentu Mare livadă (pruni), 4100
mp trebuie schimbaţi eventual şi
teren arabil lângă 1600 mp la 1500 €
negociabil cu impozit plătit. Tel.
0728-510783, 0355-415608.
Vând casă cu grădină com. Leucusesti, 20 km de Lugoj. Preţ. neg.
Tel. 0771-036414, 0741-232640.
Închiriez garsonieră (2 camere
cămin), pe C. Caransebeşului, et. 1,
geamuri termopan, amândouă camerele mobilate, televizor, frigider,
aragaz. Baia cu gresie, faianţa, podele laminate într-o cameră. Preţ 80
€ plus cauţiune. Tel. 0723-734512.
Vând teren în Ezeriş, la 17 km de
Reşiţa. Terenul se află în apropiere
de intrarea în sat direct la sosea, are
4400 mp. Pretabil construcţii sau
pescărie etc. Tel. 0761-649997.
Vând apartament cu o cameră în
Reşiţa, 37 mp, la parter, cu toate
utilităţile, urgent şi negociabil. Tel.
0768-041698.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat în Moroasa 2
etaj1. Tel. 0752-099019.
Apartament cu 2 camere,
nedecomandate, situat la et. 2, în
Govândari, în zona pieţei de la Intim.
Apartamentul este izolat termic în
interior, are centrala termica,
geamuri termopan, gresie şi faianţa,
balcon închis. Se vinde semimobilat, la preţul negociabil de 19.000
€. Tel. 0721-126951
Vând apartament 2 camere în
Govândari, etaj 2/4, centrala termica, termopane, podele laminate,
faianţa, gresie, izolaţie, u şa
metalica, renovat, utilat şi mobilat
23.500 € sau schimb cu 3 camere
amenajat sau neamenajat +
diferenţă ofer. Tel. 0728-813340.
Vând casa în Bocşa, cu centrala, termopane, baia cu gresie,
faianţa, renovata complet, cu tot cu
mobila noua, casa cu curte, are 1
etaj şi mansarda, preţ 34.000 €
negociabil. Tel. 0770-455783.
Casă de vânzare Reşiţa str. M.
Kogălniceanu, casă recent renovată, 4 camere, baie, bucătărie-sufragerie spaţioasă, modern utilată,
încălzire centrală, curte, acoperită
semi-transparent, pavaj gresie,
grădină cu terasă sub vie, cuptor
zidit grill, pomi etc. P.N. 60.000 €.
Tel. 0731-511797.
Caut chirie la apartament cu 1
sau 2 camere nemobilat pe termen
lung. Tel. 0764-335767.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Luncă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Vând parcela 1300mp pt.
construcţie casă în Reşiţa cu apa
canal curent gaz str. Nera cu 28
€/mp. Tel. 0722-631009.
Vând parcelă pt. case în Crivaia
Valiug la 13 €/mp. Tel. 0722-631009
Vând parcele în Crivaia Valiug
cu 28 €/mp. Tel. 0722-631009.
Vând parcela lucrată 4/64 ha în
oraş Recas cu acte de proprietate şi
extras de carte la 5000 €/ha. Tel.
0722-631009.
Vând apartament cu 3 camere
situat în Reşiţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan şi izolaţie exterioară. Tel. 0740-901345.
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Potrivit unei OUG, salariile
aferente lunii aprilie 2013, a
căror plată este eşalonată,
potrivit legii, în perioada 5-10 a
lunii mai, se plătesc în data de
30 aprilie.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 16
aprilie, OUG privind aplicarea în perioada
2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate
prin concedieri colective, efectuate în baza
planurilor de disponibilizare.

Ministerul Educaţiei a decis că
notele din anii de liceu vor putea fi
luate din nou în considerare pentru
admiterea în facultăţi, din acest
an. Procedura de admitere va fi în
continuare aleasă de facultăţi.

La Congresul PSD, Victor Ponta a fost reales, pentru
încă trei ani, în funcţia de preşedinte al PSD. În funcţia
nou-înfiinţată, de preşedinte executiv, delegaţii la congres
l-au ales pe Liviu Dragnea, viceprim-ministru responsabil
cu administraţia publică, şi l-au reconfirmat pe Ion Iliescu
în funcţia de preşedinte de onoare al partidului.

România va avea Registru Agricol Legea privind restituirea propriet@]ilor
în format electronic
Guvernul Ponta şi-a asumat răspunderea în parlament pentru
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societă ţii
Informaţionale a publicat în data de 1 aprilie 2013 Ghidul
Solicitantului pentru achiziţionarea sistemului informatic destinat
gestiunii Registrului Agricol în format electronic. Termenul limită
pentru înregistrarea on-line a propunerilor de proiecte este 5 iunie
2013, ora 16.30. Bugetul total al proiectului este de 50 milioane de
euro şi are ca dată de finalizare anul 2015.
Registrul Agricol al României conţine o cantitate vastă de
informaţii despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei,
suprafeţe, tipuri de culturi, şeptel, maşini, instalaţii, unelte. Noul
proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depăşirea simplei
digitalizări a documentelor şi îşi propune redefinirea, regândirea în
totalitate a proceselor şi procedurilor astfel încât cetăţenii şi firmele
să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate
vizibile în economia de timp şi energie, cu impact în eficienţă.
Informaţia va fi restructurată şi procesele de gestionare a acesteia
vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai
eficiente a resurselor agricole. Ca premieră în România, în acest
Ghid al proiectului sunt impuse standarde de interoperabilitate între
sistemele instituţiilor care au un rol major în cadrul proiectului:
primării, consilii judeţene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Finanţelor, Oficiul Naţional
Registrul Comerţului. Aceste standarde vor fi incluse de acum înainte
în toate proiectele MSI care se vor preta pentru o atare abordare,
interoperabilitatea fiind un unul dintre pilonii de bază ai Agendei
Digitale europene 2020 pe care România îi va integra în Strategia
proprie pentru Agenda Digitală, începând din noul exerciţiu bugetar.
Beneficiarii proiectului sunt Consiliile Judeţene ca lideri de proiect, în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri
definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv

legea privind restituirea proprietăţilor.
Potrivit documentului, toate cererile vor fi soluţionate până în 2017
şi vor avea prioritate cazurile în care este posibilă restituirea în natură.
Acolo unde aceasta nu se mai poate face, se vor acorda despăgubiri
(pentru titlurile de despăgubire deja emise, plăţile se vor face în cinci
ani începând din 2014, în timp ce pentru dosarele noi plăţile vor fi
eşalonate pe şapte ani începând din 2017), iar drepturile litigioase vor fi
impozitate. În cazul şcolilor şi spitalelor, proprietarul este obligat să
păstreze destinaţia timp de 10 ani.
Victor Ponta: Principiul de bază al legii este acela al restituirii în
natură către proprietari; şcolile şi spitalele care sunt retrocedate, timp
de 10 ani, nu pot să-şi schimbe destinaţia. Parcurile şi spaţiile verzi nu
se retrocedează în nicio variantă. Islazurile nu mai pot fi retrocedate,
sunt terenuri extrem de importante pentru viaţa unei comunităţi locale,
decât cu avizul Ministerului Agriculturii şi pe baza unui referendum al
comunităţii locale.
PDL a atacat la CCR legea privind restituirea proprietăţilor asumată
de Guvern, invocând motive de neconstituţionalitate atât procedurale,
cât şi de fond.
Curtea Constituţională a stabilit pentru 10 mai data şedinţei în care
va discuta sesizarea PDL.

Programul Rabla
Pentru cumpărarea unui autovehicul nou se va utiliza un singur
tichet valoric, faţă de 3 tichete câte se foloseau în trecut. Însă valoarea
noului tichet este de 6500 de lei, faţă de 3800 lei cât a fost acordat anul
trecut, se menţionează în proiectul de Ordin referitor la Programul
"Rabla 2013", publicat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
În acest an, MMSC va emite, prin intermediul Administraţiei
Fondului de Mediu, 20.000 de tichete pentru Programul "Rabla", dintre
care 17.000 pentru persoane fizice şi juridice, şi 3.000 de tichete pentru
instituţiile publice.

Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) a declanşat
procedura de investigaţii specifică în cazul a
35 de persoane care au deţinut funcţii de
conducere în aparatul represiv şi care sunt
suspectate de comiterea unor crime politice
în timpul regimului comunist, potrivit unui
comunicat al instituţiei.
În urma cercetărilor desfăşurate în ultima
perioadă, IICCMER a identificat numeroase
fapte cu posibile consecinţe de natură
penală comise de 35 de angajaţi ai Direcţiei
Generale a Penitenciarelor în urma
exercitării funcţiilor în perioada 1950-1964.
Există indicii temeinice cu privire la săvârşirea de către persoanele identificate a
unor grave infracţiuni în penitenciarele ori
lagărele şi coloniile unde aceştia activau. În
aceste cazuri, faptele celor 35 de persoane
întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de omor deosebit de grav sau genocid.
Persoanele investigate au vârste
cuprinse între 81 şi 99 de ani şi locuiesc pe
teritoriul României.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) este un organism guvernamental care studiază, documentează şi susţine
conştientizarea publică a istoriei comunismului în România, prin proiecte de cercetare, educaţionale, editoriale şi muzeale.
Activitatea IICCMER analizează natura,
scopul şi efectele totalitarismului din
România în perioada 1945-1989, dar şi
memoria acestui regim în exilul românesc şi
în perioada postcomunistă.

l România a înregistrat în martie, pentru a treia lună consecutiv, cea mai mare rată anuală a inflaţiei din UE (4,4%), conform datelor publicate de Oficiul
european de statistică l Tinerii se pot înscrie, începând de luni, 22 aprilie, în cadrul "Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri" l În Şedinţa de Guvern din 23 aprilie, a fost adoptată OUG pentru pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 18/1991 privind fondul funciar l Suprafaţa însămânţată până în prezent cu culturi agricole însumează un milion de hectare, dintr-un total de 5,14 milioane de
hectare programate pentru această primăvară l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul
Oficial al României
l Legea nr. 42/2013, pentru abrogarea
art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 221/2009
privind condamnările cu caracter politic şi
măsurile administrative asimilate acestora,
pronunţate în perioada 6 martie 1945-22
decembrie 1989 (M.O. nr. 129/11.03.2013)
l H.G. nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor
de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere (M.O. nr.
129/11.03.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 24/2013, pt. modificarea
şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012
privind stabilirea cuantumului taxei pentru
autorizarea anuală a plantaţiilor viticole
destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a
cuantumului taxei pentru atestarea
dreptului de utilizare a indicaţiei geografice
pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie
geografic ă şi aprobarea introducerii
însemnului de certificare a calităţii vinurilor
cu indicaţie geografică îmbuteliate (M.O. nr.
130/12.03.2013)
l Legea nr. 37/2013, pentru modificarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (M.O. nr. 131/12.03.2013)
l O.u.G. nr. 14/2013 privind modificarea
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 (M.O. nr. 133/13.03.2013)
l Guvernul României - Norma metodologică din 13.03.2013, Norme meodologice
de aplicare a O.u.G. nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.
nr. 137/14.03.2013)
l O.u.G. nr. 13/2013 privind serviciile
poştale (M.O. nr. 139/15.03.2013)
l Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Procedura din 15.03.2013, Procedură privind stabilirea sumei reprezentând
timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.
nr. 142/18.03.2013)
l Legea nr. 47/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea
organelor şi ţesuturilor de la cadavre în ve-
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derea transplantului (M.O. 145/19.03.2013)
l Legea nr. 53/2013 privind instituirea
Zilei Limbii Române (M.O. 145/19.03.2013)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 400/2013, privind
stabilirea perioadelor şi zonelor de
prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor
de protecţie a resurselor acvatice vii în anul
2013 (M.O. nr. 145/19.03.2013)
l Legea nr. 52/2013 privind vânzarea
locuinţelor aflate în proprietatea Societăţii
Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R." - S.A.
actualilor chiriaşi (M.O. nr. 145/19.03.2013)
l Legea nr. 50/2013 privind modificarea
Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr.
146/19.03.2013)
l Legea nr. 51/2013 pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 82/2000 privind
autorizarea operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de reparaţii, de
reglare, de modificări constructive, de
reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum
şi de dezmembrare a vehiculelor scoase
din uz (M.O. nr. 146/19.03.2013)
l Legea nr. 44/2013 pentru modificarea
Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 (M.O.
nr. 148/20.03.2013)
l Legea nr. 48/2013 pentru modificarea
Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor
aflate în proprietatea privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, destinate
sediilor partidelor politice (M.O. nr.
149/20.03.2013)
l Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei - Regulamentul din
13.03.2013, Regulament pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum
şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice
(M.O. nr. 152/21.03.2013)
l Legea nr. 49/2013 pentru modificarea
art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare (M.O. nr.
154/22.03.2013)

Guvernul Serbiei a aprobat recunoaşterea Kosovo în
schimbul unei largi autonomii a sârbilor din regiune. Posibil
acord de compromis cu privire la statutul provinciei separatiste
a declanşat proteste naţionaliste în Belgrad şi Pristina.
Parlamentul Serbiei urmează să se pronunţe asupra
acordului, votul putând avea loc la sfârşitul acestei săptămâni.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a declarat
neconstituţional decretul preşedintelui Nicolae Timofti prin
care Vlad Filat a fost desemnat să formeze noul guvern. În
urma deciziei, Timofti l-a numit pe Iurie Leancă, vicepremier şi
ministru al afacerilor externe şi integrării europene, în calitate
de prim-ministru interimar, până la formarea noului guvern.

Vorbind la un eveniment găzduit de Deutsche
Bank la Berlin, alături de prim-ministrul polonez
Donald Tusk, Angela Merkel a declarat:
"Trebuie să fim gata să acceptăm că Europa are
ultimul cuvânt în anumite domenii. În caz contrar,
nu vom putea continua să construim Europa".

Strategia pentru regiunea Dunării
Comisia Europeană a dat publicităţii primul raport intermediar privind Strategia Uniunii Europene pt. regiunea Dunării (EUSDR),
la doi ani de la lansarea acesteia. Raportul
prezintă în amănunt realizările importante în
ceea ce priveşte soluţionarea problemelor
cauzate de lipsa legăturilor de transport, de
absenţa competitivităţii, de poluare şi de
infracţiuni. Macroregiunea Dunării este
alcătuită din 14 ţări, dintre care 8 sunt state
membre ale UE. Raportul explică amănunţit
modul în care acestea au reuşit deja, prin
numeroase proiecte şi iniţiative comune, să
stabilească un sistem concret de cooperarE.
Pe de altă parte, raportul Comisiei face
apel la guvernele din regiunea Dunării să îşi
respecte angajamente politice prin prioritizarea strategiei în toate domeniile de politică
relevante, îndemnând cele 8 state membre
ale UE implicate şi Croaţia să includă
strategia în planurile lor pentru viitoarele
programe din cadrul politicii regionale pentru
perioada 2014-2020.
Raportul se axează pe progresele
concrete înregistrate în cele patru domenii
principale ale strategiei: interconectarea regiunii Dunării, protejarea mediului, creşterea
prosperităţii şi consolidarea regiunii Dunării.
Potrivit raportului, Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a contribuit la
instituirea unei structuri de cooperare valoroase pe termen lung şi a generat un angajament
politic clar în rândurile partenerilor săi.
Raportul stabileşte recomandări clare
pentru viitor: face apel la statele membre ale
UE să includă strategia în viitoarele programe
din cadrul politicii regionale pentru perioada
2014-2020.
Îndeamnă guvernele să utilizeze fondurile
disponibile în mod eficient, combinând finanţări atât din fondurile structurale europene şi
din Fondul european de investiţii, cât şi din
cadrul programului Orizont 2020, al programului COSME şi al mecanismului Conectarea
Europei.
Face apel la cele 14 ţări implicate să se
asigure că dispun, la nivel naţional, de
structuri cu personal adecvat şi finanţate
corespunzător pentru realizarea priorităţilor
Strategiei pentru regiunea Dunării.
Invită guvernele din UE să abordeze

obiectivele strategiei în cadrul reuniunilor
sectoriale relevante ale Consiliului de Miniştri
(de exemplu, ale miniştrilor transporturilor, ale
miniştrilor mediului, ale miniştrilor cercetării şi
ale miniştrilor de interne).
Raportul evidenţiază o serie de proiecte
noi şi explică în detaliu modul în care strategia
impulsionează iniţiativele existente prin
încurajarea colabor ării şi a combin ării
finanţărilor, contribuind astfel la programul de
creştere pe termen lung al UE „Europa 2020”.
Interconectarea regiunii Dunării
(Legături de transport/energie sustenabilă
/cultură şi turism)
Declaraţie privind întreţinerea căii navigabile a Dunării, adoptată de miniştrii transporturilor din regiunea Dunării în iunie 2012.
Memorandum de înţelegere între România şi
Bulgaria privind navigabilitatea. Strategia a
impulsionat finalizarea podului Calafat-Vidin
dintre România şi Bulgaria - cel de-al doilea
pod de pe secţiunea de frontieră de 630 km
aflată de-a lungul fluviului. Noi proiecte de
cercetare privind navele inovatoare, cum este
proiectul NEWS destinat să reînnoiască flota
de pe Dunăre. Proiectul de interconectare
gazieră Bulgaria-Serbia avansează pentru a
lega zona Mării Baltice de Marea Adriatică, de
Marea Egee şi de Marea Neagră.
Protejarea mediului în regiunea Dunării
(Calitatea apei, riscuri de mediu/conservarea biodiversităţii)
Proiectul „Danube Floodrisk”: 8 ţări din
regiunea Dunării pun în comun baze de date
şi cartografii ale riscurilor de inundaţii. Grupul
operativ pentru sturionii din Dunăre (Danube
Sturgeon Task Force) a fost creat pentru a asigura protecţia populaţiilor viabile din această
specie importantă care trăiesc în fluviu.
Creşterea prosperităţii în regiunea
Dunării (capacitate de cercetare/educaţie/
tehnologia informaţiei, competitivitatea
întreprinderilor)
Forumul întreprinderilor din regiunea
Dunării (Danube Region Business Forum),
coordonat de Camera de Comerţ a Austriei,
reuneşte peste 300 de IMM-uri şi sprijină
crearea de legături cu institute de cercetare şi
universităţi. Fondul pentru cercetare şi
inovare în regiunea Dun ării (Danube
Research and Innovation Fund) se bazează

pe experienţele programului BONUS din
macroregiunea Mării Baltice. O Declaraţie
comună a tuturor celor 14 miniştri ai cercetării
din regiunea Dunării: semnată la Ulm, în
Germania, la 9 iulie 2012.
Consolidarea regiunii Dunării
(Capacitate/cooperare instituţională în
vederea combaterii crimei organizate)
Consolidarea cooperării între organele de
poliţie din regiunea Dunării: o iniţiativă lansată
chiar de şefii serviciilor de poliţie, destinată să
amelioreze măsurile de combatere a criminalităţii legate de fluviu (inclusiv a crimei organizate) şi să creeze o platformă transnaţională
în sprijinul aplicării legislaţiei. EUROPOL:
proiect privind analiza ameninţărilor din
regiunea Dunării.
Context
Strategia a fost lansată în 2011, la cererea
guvernelor din UE, formulată cu doi ani mai
devreme. Cele 14 ţări din macroregiune
(printre care 8 state membre) sunt: Germania,
Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Bulgaria, România, Croaţia, Serbia,
Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Ucraina
şi Moldova.
Primul Formum anual al EUSDR a avut loc
la Regensburg, în Germania, în noiembrie
2012 şi a fost prezidat de cancelarul Angela
Merkel. Cel de-al doilea Forum anual va avea
loc anul acesta la Bucureşti, în România, în
zilele de 28 şi 29 octombrie. Dunărea este a
doua macroregiune a UE, numărând peste
100 de milioane de locuitori. Prima strategie
de acest gen a fost cea privind regiunea Mării
Baltice, lansată în iunie 2009. Se preconizează că următorul raport de evaluare a strategiilor macroregionale va fi publicat în iunie 2013.
În cadrul Consiliului European din dec. 2012,
guvernele din UE au solicitat Comisiei să propună o a treia macroregiune adriatico-ionică.
Comisia Europeană, IP/13/307, 09/04/2013

Nicolas Maduro a fost învestit în funcţia
de preşedinte al Venezuelei după alegerile
prezidenţiale care au divizat ţara (a câştigat
cu o diferenţă de aproximativ 270.000 voturi)
între cei care doresc să continue sistemul
început de predecesorul său, Hugo Chavez,
şi cei care susţin că partidul de guvernământ
a câştigat printr-un vot fraudulos.
"Eu sunt preşedinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei," a declarat Maduro (50
de ani), folosind numele dat de Chavez Venezuelei pentru a reflecta importanţa eroului
din era independenţei, Simon Bolivar.
"Comandantul Hugo Chavez, m-a pregătit
să îmi asum această responsabilitate", a
spus el în faţa oficialilor din America Latină,
nu şi din SUA, prezenţi la inaugurare.
Numărul deţinuţilor aflaţi în greva
foamei la Guantanamo Bay, închisoarea
militară americană din Cuba, a crescut la 84
din totalul de 166, potrivit unui purtător de
cuvânt al armatei americane.
Ei protestează împotriva încarcerării lor
la Guantanamo fără punere sub acuzare sau
proces în ultimii 11 de ani.
În ciuda unui ordin din 2011 al preşedintelui Barack Obama de a închide Guantanamo până la sfârşitul acelui an, nu există
planuri actuale pentru închiderea închisorii.
Conferinţa rabinilor europeni a decis
să acorde Premiul Lord Jakobovits al
evreimii europene, cancelarului german
Angela Merkel. Potrivit comitetului care a
desemnat-o, Merkel va primi premiul "pentru
a marca sprijinul ei puternic şi constant pentru comunitatea evreiască germană şi denunţarea deschisă a oricărei forme de antisemitism în întreaga Europă". De asemenea
îi sunt recunoscute acţiunile din 2012 care au
condus la o lege care permite circumcizii în
ţara sa, se mai arată în comunicat.
Premiul va fi înmânat cancelarului
german pe 22 mai, într-o ceremonie la
Sinagoga Mare a Europei de la Bruxelles.

Comitetul Regiunilor împărtăşeşte punctul de vedere potrivit căruia industria a devenit o
prioritate urgentă, determinând Comisia Europeană să adopte obiectivul ca, până în 2020,
contribuţia sectorului industrial la PIB să ajungă la 20%. Cu toate acestea, reprezentanţii
localităţilor şi regiunilor din UE insistă asupra faptului că implantarea teritorială şi dimensiunea
umană reprezintă parametrii cei mai relevanţi pentru viitorul industriei europene. De asemenea, în avizul adoptat recent în sesiunea plenară, ei insistă asupra unei mai bune coordonări a
politicilor industrială şi de coeziune ale UE, prin intermediul pactelor teritoriale.

l Guvernul japonez pregăteşte pentru împăratul Akihito şi împărăteasa Michiko o vizită în India l Preşedintele italian, Giorgio Napolitano, 87 de ani, a fost ales pentru un
al doilea mandat l Secretarul de Stat, John F. Kerry, a găzduit la Bruxelles, o întâlnire a liderilor afgani şi pakistanezi l Islanda a devenit prima ţară europeană care
semnează (după şase ani de negocieri) un acord de liber schimb cu China l Franţa a devenit cea de-a 14-a ţară din lume care legalizează căsătoriile între persoanele de
acelaşi sex l Sondajele recente arată că Partidul WikiLeaks va câştiga locuri în Senatul Australiei la alegerile din 14 septembrie l Rusia intenţionează să desfăşoare
avioane de luptă în Belarus anul acesta şi, în cele din urmă, să stabilească o bază aeriană în fosta republică sovietică l Iordania a declarat ca Israelul a fost de acord să
permită unei misiuni a ONU să "investigheze şi evalueze" conservarea patrimoniului în Oraşul Vechi al Ierusalimului, pentru prima dată din 2004 l

Captarea robotică a unui asteroid din apropierea Pământului
Propunerea de buget pentru NASA, anul fiscal 2014,
include un plan de captare robotică a unui mic asteroid din
apropierea Pământului şi redirecţionarea lui, în condiţii de
siguranţă, pe o orbită stabilă în sistemul Pământ-Lună, unde
astronauţii îl pot vizita pentru antrenamente şi îl pot explora.
Efectuarea paşilor necesari pentru "iniţiativa asteroid"
propusă, integrează cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice,
tehnologia NASA şi capacităţile de explorare umane, aducând
împreună cele mai importante figuri din lumea oamenilor de
ştiinţă şi ingineriei. Se utilizează capacităţile actuale şi în curs
de dezvoltare pentru a găsi atât asteroizi mari, care prezintă
un pericol pentru Pământ cât şi asteroizii mici, care ar putea fi
candidaţi pentru iniţiativă, accelerând activităţile de dezvoltare tehnologică, ajutând menţinerea NASA pe cursul obiectivului preşedintelui Obama de a trimite oameni pe Marte în 2030.
De la costumele spaţiale pe care astronauţii le îmbracă
când se aventurează în spaţiu pentru a păşii pe suprafaţa unui
asteroid până la modul în care se mişcă şi culeg mostre, toate
se vor baza pe anii de cunoaştere ai cercetătorilor de la NASA
şi inginerilor care au operat Staţia Spaţială Internaţională, au
evaluat conceptul de misiune de explorare, au trimis nave
spaţiale ştiinţifice pentru a studia obiectele din apropierea
Pământului şi au efectuat misiuni analogice terestre.
Aducerea unui asteroid pe orbită în apropierea
Pământului este concepută ca o extindere a iniţiativelor deja
existente pentru a găsi asteroizii care ar putea fi pe un curs de
coliziune cu planeta noastră.
În 2010, Obama a propus ca NASA să urmeze
programului Staţia Spaţială Internaţională (ISS) o misiune
umană pe un asteroid până în 2025.
Agenţia a început dezvoltarea unei rachete şi capsule
pentru spaţiul adânc, având capacitatea de a transporta
astronauţii dincolo de orbita ISS. Sistemul va permite călătorii
pe Lună, asteroizi şi în cele din urmă pe Marte, obiectivul pe

termen lung al programului spaţial uman SUA.
Misiunea ar putea fi lansată cel mai devreme în 2017.
Pentru prima fază vor fi alocaţi 100 milioane dolari din bugetul
NASA, fonduri care vor merge spre identificarea asteroizilor
candidaţi pentru captare.
În 2011, Institutul Keck pentru Studii Spaţiale (KISS) de la
Institutul de Tehnologie din California (Caltech), a adunat o
echipă de oameni de ştiinţă, astronauţi şi experţi în asteroizi,
într-un efort de a reduce costurile şi riscurile asociate cu o
misiune de captare a unui asteroid, maximizând în acelaşi
timp câştigurile ştiinţifice. Soluţia studiului a fost de a identifica
o mică rocă spaţială pentru captarea robotizată. Asteroidul
ideal ar măsura 7 metri în diametru, cu o masă de 500.000 kg
(550 de tone), şi ar fi prins de o navă spaţială cu un sac de
captare dislocabil. Odată asigurat, nava spaţială ar conduce
corpul spre o regiune de stabilitate gravitaţională cunoscut
sub numele de punctul Lagrangian (EML2) Pământ-Lună.
Această "insulă" gravitaţională a fost, de asemenea, privită ca
locaţie potenţială pentru o staţie spaţială lângă Lună. Dacă se
reuşeşte parcarea unui asteroid acolo, un avanpost cu echipaj
uman ar putea folosi chiar şi resursele asteroidului pentru a
susţine, teoretic, o staţie spaţială sau activităţi de minerit.
Cu asteroidul "blocat în parcarea gravitaţională", NASA va
lansa o expediţie cu echipaj uman pe acest corp, permiţând
accesul practic nelimitat la diferite obiective ştiinţifice.
Înainte de planul Keck, s-a estimat că o misiune de
întâlnire cu un asteroid ar putea dura până la un an pentru a se
finaliza, dar propunerea Keck reduce durata misiunii la
săptămâni sau chiar zile. Ar fi, de asemenea, mai sigură
pentru echipajul uman şi mult mai ieftină, ajungând la un cost
total estimat de 2.65 miliarde de dolari. Vehiculul pentru
echipaj Orion, care este în curs de dezvoltare, lansat cu
următoarea generaţie de sisteme de lansare spaţială a NASA
(SLS), ar transfera astronauţii pe asteroid.

În lumina mingii de foc apărute deasupra oraşului rus de
Chelyabinsk în 15 februarie, au crescut apelurile pentru
metode îmbunătăţite de detectare a asteroizilor. Deşi marea
majoritate a celor care ar putea duce la dispariţia noastră,
aflaţi în apropierea Pământului, au fost identificaţi şi nu sunt
consideraţi a reprezenta un pericol pentru Pământ în viitorul
apropiat, pericolul asteroizilor mai mici care se ascund sub
limita rezoluţiei observatoarelor noastre există. Meteoritul
Chelyabinsk, care a rănit peste 1.500 de persoane, a măsurat
doar 17-20 de metri şi a avut o masă de 11.000 de tone înainte
de a lovi atmosfera.
Obiectivul studiului Keck este la jumătate din dimensiunea
asteroidului Chelyabinsk, dar captarea robotică şi tehnica de
control necesare pentru a face posibilă misiunea, ar putea fi
un prototip de nepreţuit pentru un sistem de atenuare a
impactului în faţa unui asteroid la scară mai mare. Trimiterea
astronauţilor la punctul EML2 Pământ-Lună pentru a studia
roca spaţială capturată ar fi dovada că oamenii pot devia întradevăr asteroizi mici.
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?
media_id=161659311
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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
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând un brâu din piele, cu
modele ornamentale zona Banat,
vechi de 100 ani, bun pentru muzee.
Preţ neg. Tel. 0727-268027.
Vând birou şcoală copii, 100 lei;
candelabru turcesc 50 lei. Tel. 0721155683.
Vând două clăi de trifoi. Tel.
0743-092858.
Vând 2 buc. Cratiţe cu capac de
10 şi 20 litri inox veritabil, gros, garanţie pe viaţă, ideale pt. nunţi, botezuri, mese festive, 1000 lei ambele.
Tel. 0355-414141, 0740-343942.
Vând aparat de reflexoterapie
rezonanţă magnetică pt. fotoliu +
taburet pt. picioare, produc ţie
germană, nou, 1000 €, în garanţie.
Tel. 0355-414141, 0740-343942.
Vând bicicletă fitness Ketller
Record Super, producţie germană,
computer cu afişaj electronic, nouă,
650 lei. Tel. 0355-414141, 0740343942.
Vând tv Samsung diagonala 51,
funcţional, 200 lei. Tel. 0355414141, 0740-343942.
Vând în Reşiţa instanturi pe gaz
şi butelie pt. apă caldă Ariston, 17
l/min, omologate şi garanţie, 250
lei/buc; expresor cafea cu pompă de
abur aproape nou, 150 lei; aparat
radio pe lămpi f. 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 hotă Zanussi, 60
lei; sursă pt. calculator cu tot cu
coolerul de răcire procesor, 30 lei;
cărucior copil, 50 lei; 2 boxe cu
suporţi, 35 lei/buc; 2 boxe 50 W, 25
lei/buc; lustră cu ventilator cu 4
becuri, 60 lei; lustră cu spoturi, 40
lei; casetofon auto Daewoo cu faţă
detaşabilă, 40 lei; 3 scaune metalice, 15 lei/buc; jaluzele orizontale
culoare albă, diferite dimensiuni, 10
lei/buc; masă culoare neagră, picioare detaşabile, 80 lei; grilaj pentru
rafturi, 50 lei; antenă parabolică,
fără aparatură, 40 lei; săniuţă, 90 lei;
bicicletă pentru copii 4-8 ani, 90 lei;
aspirator 1300 W, 70 lei; filtru cafea,
20 lei. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Gavojdia moară cu
ciocănele şi cioclodare; cositoare de
porumb. Tel. 0726-102138. (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/buc; 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
pendulă, 1000 lei; cărucior persoane cu invaliditate, nou, 100 €; maşină de cusut cu pedală Singer, 100 €.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând la Reşiţa tăuraş 2 luni,
1200 lei. Tel. 0768-269282. (RR)
Vând în Reşiţa mânză neagră
de 1 an, 2500 lei neg; junincă 1an şi
5 luni, gestantă de 2 luni, 2200 lei
neg sau schimb cu porci. Tel. 0726411827. (RR)
Vând în Reşiţa 10 saci de rafie
cu nisip, 6 lei/sac; hotă Zanussi
nouă, 150 lei; mixer nou, 30 lei;
telefon fix performant nou, 30 lei.
Tel. 0741-132202. (RR)
Vând la Borlovenii Noi mânz
muran de 1 an, 1800 lei neg. Tel.
0760-153608. (RR)

Vând în Reşiţa aparat fitness
pentru dezvoltat muşchii la tineri,
vârstnici, 500 lei. Tel. 0770-362902,
0355-805351. (RR)
Vând în Reşiţa cărucior pentru
copii gemeni. Tel. 0355-422818. (rr)
Vând P4 fără monitor, 250 lei; cu
monitor LCD de 15, tastatură,
mouse 350 lei; P3 fără monitor, 150
lei; DVD portabil, 130 lei; casetofon
MP3 cu CD pentru maşină, 120 lei;
monitoare LCD de 17, 150 lei; boxe
100 W, 80 lei; staţie karaoke şi voce,
100 lei; HDD de 500 sata de
calculator, 150 lei; expresor de
cafea cu pastile, 100 lei; laptop Sony
fără încărcător, recent adus din
Elveţia, nu ştiu dacă funcţionează,
200 lei; laptop P3 Medion în stare de
funcţionare, 200 lei; HDD de laptop
de 160, 60 lei; televizor LCD, 200 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie, 700 lei neg. Tel. 0724-504036.
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 în Bocşa baloturi paie,
lucernă şi fân; măcinătură pentru
animale, 1.50 lei/kg; 2 purcei 7
săptămâni, masculi, vaccinuri
făcute, 500 lei perechea neg. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând la Rusca Teregova iepuri
Marele Alb, 7-8 kg; pui 3-4 kg, 50
lei/buc. Tel. 0731-068662. (RR)
Vând în Re şi ţa mobil ă cu
canapea încorporată, stil bibliotecă,
cu dulapuri pe lateral pentru haine şi
ladă pentru lenjerie, 1050 lei neg;
colţar mare culoare muştar, 700 lei
neg; mobilă tineret culoare lemnului,
compusă din dulap 2 uşi, dulăpior
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. 0355409803, 0727-152345. (RR)
Vând în Reşiţa tub bass de
maşină cu staţie, 30 lei; televizoare
sport, 100 lei/buc; 3 calorifere, 100
lei/buc; maşină de găurit, 70 lei; casetofon cu CD pentru maşină Panasonic, 40 lei; încărcătoare telefoane
mobile, 5 lei/buc; încărcătoare de
digi, 10 lei/buc; 2 difuzoare noi, 60
lei; navigator, 70 lei; plasmă
Panasonic, 400 €; butelie, 100 lei.
Tel. 0748-362533. (RR)
Vând la Soceni 30 de capre cu
iezi, 400 lei/buc; cal, 2000 lei. Tel.
0751-947579, 0744-682302. (RR)
Vând în Anina 4 tăuraşi până la 2
luni, 5000 lei; 2 vaci cu lapte, cu tot
cu viţei, 6000 lei. Tel. 0753-081450,
0768-155889. (RR)
Vând la Reşiţa 16 oi cu 16 miei şi
un berbec, 500 lei/buc. Tel. 0731846700, 0355-427967. (RR)
Vând în Caransebeş cămaşă
populară de bărbaţi, 500 lei; cămaşă
de femei populară, 1200 lei. Tel.
0767-489914, 0728-735559. (RR)
Vând la Cărbunari mânz semimuran 12 luni, culoare roşie, alb în
frunte, gras, frumos, 2200 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)
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 la Sacu vaci şi viţei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa antenă satelit
nouă, 1000 lei. Tel. 0723-188347.

Vând în Câlnic 4 porci la 100 kg,
10 lei/kg. Tel. 0771-543080. (RR)
Vând la Anina ministrung pentru
tâmplărie de modele, 250 lei; 2
cocoşi pentru fum diametrul 125, 50
lei/buc; cablu sudură de 12, 10 lei/m;
aparat sudură nou 220/380 V, 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 la Anina baterie de
cazan de baie cu lemne pentru la
casă; maşină de cusut cu pedală
electrică. Tel. 0255-240157, 0761457617. (RR)
Vând în Tincova lucernă vrac,
aproximativ 2 1/2 tone, 1500 lei. Tel.
0734-511848. (RR)
Vând în Reşiţa cuptor cu microunde, 150 lei. Tel. 0355-422818. (rr)
Cump ăr la Ohaba-Forgaci
(Timiş) ţiglă. Tel. 0733-524679. (RR)
Vând la Măureni ouă de
prepeliţă, 0,40 lei/buc neg. Tel.
0729-854471. (RR)
Vând la Reşiţa 2 comote pentru
o pereche de cai, 1500 lei. Tel. 0727676933. (RR)
Vând canapea cu ladă, 150 lei.
Tel. 0355-801062. (RR)
Vând oglindă pentru hol, 80 lei;
oglindă pentru baie, 30 lei; covor
persan, 60 lei; încărcătoare telefon,
10 lei/buc; 2 veioze, 120 respectiv
140 lei; aparate defecte pt. piese:
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pt. perie şi hârtie igienică la baie; 1
pereche cizme din piele culoare
neagră mărimea 38, 60 lei; 1
pereche schiuri, 70 lei; uşă pliantă,
70 lei. Tel. 0786-483218, 0747468797, 0355-415185. (RR)
Vând mobilă de cameră compusă din servantă, biblioteci, 7-8 corpuri, 600 lei neg. Tel. 0720-391099.
Vând la Oţelu Roşu vin de casă
roşu, 50 litri şi 20 litri vin alb, 5 lei/l.
Tel. 0355-401982. (RR)
Vând la Jamu Mare 100 de oi cu
100 de miei, 550 lei neg. Tel. 0742544119. (RR)
Cumpăr la Bocşa cartofi de
consum albi şi roz. Tel. 0740978553. (RR)
Vând masă biliard completă cu 2
seturi de bile, beţe, masa în perfectă
stare de funcţionare; motor electric
11 Kw, 3200 ture; motor electric 4.5
Kw; 2 mese de circular; barcă
pneumatică pentru pescari amatori.
Tel. 0255-234364. (RR)
Vând în Cărbunari vacă de 8 ani,
gestantă luna 9-a, 3600 lei neg. Tel.
0721-010475. (RR)
Vând iapă 4 ani, culoare neagră,
5500 lei. Tel. 0769-710083. (RR)
Vând la Bocşa 3 canapele noi,
200-400 lei; maşină de cusut
electrică Singer, 350 lei. Tel. 0746355920. (RR)
Vând la Clocotici masă de şah
foarte veche, 200 €; 2 dulapuri de
150 de ani, 2 paturi şi 2 noptiere,
400 €. Tel. 0255-234153, 0766204042. (RR)
Vând la Caransebeş pui de
bichon de 6 săptămâni, alb curat,
înţărcaţi, 300 lei/buc; căţeluşă pudel
2 ani; câine bichon 3 ani; echipament de apicultură, presă, rame,
rame de magazie, storcător,
bidoane. Tel. 0742-058096. (RR)
Vând televizor color Philips, 300
lei. Tel. 0355-804950. (RR)
Vând în Caransebeş mobilă de
bucătărie, 3 corpuri sus şi 2 jos, 300
lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Cumpăr în Reşiţa bidoane de
1000 l în stare bună. Tel. 0721434346, 0740-908071. (RR)
Vând la Bocşa boiler marca
Ariston, nou, sigilat, nefolosit,
perfectă stare de funcţionare, 450
lei neg. Tel. 0740-618866. (RR)
Vând la Măureni 5 porci între 90
şi 120 kg, 10 lei/kg. Tel. 0746039581. (RR)
Vând la Reşiţa 8 pui de iepuri,
rasă belgiană, 20 lei/buc. Tel. 0768556273, 0724-218851. (RR)

Anunturi
,
Vând la Bocşa cântar mare de
550 kg, 800 lei neg; lanţ Gall de 1 ţol,
50 lei metrul linear; robinete noi din
fontă pt. apă caldă şi aburi de 1,2 şi 3
ţoli; masă mare de circular cu motor
trifazic cu pânză de 700, 800 lei;
motor electric 15 KW, 3000 rotaţii,
1000 lei. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând la Câlnic tablă zincată de
0,7 mm, 3 lei/mp. Tel. 0255-210535.
Vând în Câlnic 2 butelii tipul
vechi, ambele la 150 lei. Tel. 0255233111, 0752-006314. (RR)
Vând în Pădureni (Timiş) pui de
gâscă, raţă, bibilici, păuni, porumbei, purcei vietnamezi, de la 1 zi la 2
1/2 luni. Tel. 0722-835244. (RR)
Vând la Remetea Pogonici 20 oi
cu lapte, fără miei, şi 1 berbec. Tel.
0722-422306. (RR)
Cumpăr în Măureni iapă până în
12 ani, să nu fie albă, ofer până la
1800 lei. Tel. 0747-703601. (RR)
Vând la Şoşdea 10 Tel. grâu,
1.10 lei/kg. Tel. 0746-105860. (RR)
Cumpăr viţei de lapte mici, pentru export; vaci, juninci, tauri, pentru
abator. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare vacă 8
ani, gestantă trecută de 6 luni, foarte
bună de lapte, rasa Băl ţat ă
Românească, trebuie ţinută la grajd
sau sălaş pentru că nu stă la iarbă,
1000 €. Tel. 0255-232849. (RR)
Vând mânz de 1 an şi 7 luni, 500
kg, roşu, 3000 lei neg. Tel. 0742544119. (RR)
Cumpăr 20-40 oi. Tel. 0742544119. (RR)
Vând la Sacu mânz muran, 2500
lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând miei, 10 lei/kg viu, 23 lei/kg
tăiat; cumpăr mânz muran. Tel.
0764-422290. (RR)
Vând în Reşiţa saci cu nisip, 6
lei/sac; hotă Zanussi nouă, 150 lei;
combină muzicală performantă, 250
€. Tel. 0770-887613. (RR)
Vând în Reşiţa aragaz cu 4
ochiuri, 300 lei neg; canapea
extensibilă pentru 3 persoane, 200
lei; instant de 30 l, 50 lei. Tel. 0255218141. (RR)
Vând cruci de marmură, 250300 lei neg. Tel. 0755-594199. (RR)
Vând în Găvojdia despoitoare
de porumb, 400 lei neg; moară cu
ciocănele şi cioclodare făcută la
uzina Nădrag, nouă, 400 lei neg. Tel.
0726-102138. (RR)
Vând cărţi în limba germană, 12
volume legate în pânză şi gravate,
din 1876. tel. 0747-029212.
Vând canistre, cojoc. Tel. 0255232955.
Vând vacă gestantă luna 8 în
Câlnic, preţ 4500 lei. Tel. 0755078696.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând telefon Huawei U 8650
(sonic): smartphone, touchscreen,
culoare negru, gps, sistem de operare Android v2.3, rezoluţie (pixeli):
480 x 320, diagonala display (inch)
3,5. Preţ 250 lei. Tel. 0751-373654.
Vând 2 structuri hale metalice,
diferite dimensiuni: structura Hala 1
- 1080 mp, lungime 72 m, lăţime 15
m, închisă şi acoperită cu panouri
sandwich, structură Hala 2 - lungime
72 m, lăţime 15 m, închisa şi acoperită cu panouri sandwich, suprafaţa
totală parter 1080 mp, suprafaţă etaj
1 - 1080 mp, suprafaţă etaj 2 - 450
mp, cu lift marfă, centrală şi scări
metalice. Tel. 0722-246565.

Anunturi
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Vând 6 oi tinere cu miei, bine
îngrijite şi tratate, miei frumoşi. Preţ
700 lei (oaie + miel) negociabil. Tel.
0724-387429.
Vând cărucior 3 în 1 (cu coşuleţ
şi scaun auto) marca Primii Paşi, gri
cu roz, stare foarte bună. Tel. 0724189589.
Vând pat bebe nou, cu laterală
rabatabilă, pe role, din lemn (saltea
inclusă). Preţ 200 lei. Tel. 0724189589.
Vând păuni, mascul 4 ani umeri
negri (220 €) şi mascul 1 an
jumătate standard (120 €) preţ uşor
negociabil. Tel. 0722-630097.
Vând iepuroaică cu 3 pui (6
săptămâni), marele belgian, preţ
300 lei şi comandă iepuraşi de paşti
(marele alb) preţ 25-30 lei. Tel.
0722-630097.
Vând pianină Lirika, placă de
bronz, opt octave, bine întreţinută,
preţ 1200 € neg. Tel. 0724-213973.
Vând birou din lemn masiv cu
scaun nou şi 4 rafturi metal (Dedeman) noi. 300 lei. Tel. 0748-351548.
Vând convector gaz 150 lei. Tel.
0746-254661.
Vând miei. Tel. 0726-701010,
0255-577069.
Vând casă de marcat Datecs
MP55 folosită 3 luni. Preţ 350 lei.
Tel. 0771-587443.
Vând televizor Nokia 100 lei şi
televizor Samsung 150 lei. Tel.
0770-457512.
Vând maşină de spălat Artic,
funcţionează foarte bine, preţ fix 300
lei. Tel. 0745391925
Vând o pereche role pentru copii
mărime cuprinsă între 28 şi 30
reglabile, roţi de silicon, 50 lei. Tel.
0740-520382.
Vând grilaj pentru rafturi 60 lei,
hotă Zanussi 60, aspirator putere
mare 75 lei, lustră cu ventilator 60
lei, antenă parabolică 40 lei. Tel.
0728-813340.
Vând 3 scaune metalice 15 lei
bucata, jaluzele orizontale 10 buc.
filtru cafea 15 lei, sursă calculator 20
lei. Tel. 0740-520382.
Vând familii de albine, preţ 400
lei/familie. Tel. 0722-439638.
Vând maşină de spălat haine
120e, maşină de spălat vase 100 €,
congelator cu 7 sertare 130 €.
nefolosite în ţară. Tel. 0749-044785.
Vând dulap cu 2 uşi 280 lei,
măsuţă de sufragerie 100 lei, comodă tv 150 lei, covoare de diferite
mărimi şi culori calitate foarte bună
la preţuri bune. Tel. 0749-044785.
Vând geam termopan alb într-un
canat şi o vitrină termopan albă. Tel.
0749-044785.

Auto-Moto-Velo
Vând ieftin bicicletă nouă bărbaţi
(340 lei de la 380 lei). Tel. 0721155683.
Vând remorcă mare, 2 axe, 8 t,
basculantă stânga şi dreapta. Tel.
0743-092858.
Vând garaj recent renovat, zona
Muncitoresc, 4000 € neg. Tel. 0726235596.
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 urgent Vw Polo, preţ neg.
Tel. 0729-067316.
Vând electromotor tractor 445
aproape nou. Tel. 0743-092858.

Anunturi
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Vând un Golf 3 1996 combi
negru, motor 1400 cmc, 1800 €. Tel.
0743-092858.
Vând remorcă 600 €, semiremorcă 300 €, plug 250 €. Tel. 0730804654
Vând în Reşiţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec,
injecţie totală, servo total, ABS,
dublu airbag, direcţie asistată,
distribuţie pe lanţ, 5 uşi, consum
foarte mic, cauciucuri noi iarnă/vară
Michelin, înmatriculat recent în
România, acte la zi, proprietar, 2300
€; Ford Escort break Caravan, an
1998, motor 1.6 injecţie 16 valve,
servo total, dublu airbag, ABS, închidere centralizată, geamuri şi oglinzi
electrice, turele 2 chei, scaune
încălzite, ambreiaj şi distribuţie noi,
gri metalizat fără rugină, stare f.
bună, înmatriculat în România, acte
la zi, ITP 2015, 1200 € fix; 4 jante
tablă 13 ţoli cu 4 prezoane pt. Ford,
VW şi altele, toate cu 200 lei; motoare ventilatoare radiator, casete
direcţie mecanică şi butuci roţi spate
Opel, huse cu tije la portbagaj Astra
break. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Re şi ţa microbuz
Renault Master, an 2001, 3500 €
neg; dezmembrez Renault Twingo,
an 2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 600
lei/set; cauciucuri diferite mărimi,
50-100 lei/buc. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând la Bocşa Ford Mondeo, an
1995, motor 1.8, oglinzi electrice,
trapă electrică, scaun şofer reglabil
electric, închidere centralizată, 4 roţi
cu jante de vară 4 cu jante de iarnă,
direcţie - distribuţie noi, taxe la zi,
înscris în România, ITP până în
2015, 1200 € neg. sau schimb cu
maşină teren până în 2000 cmc dar
nu înscrisă în Bulgaria. Tel. 0752344323. (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, 1400 €; telescoape spate noi pt. Suzuki, 300 lei
perechea; electromotor nou pt.
Suzuki GS400, 250 lei; aparat
echilibrat roţi moto, 300 lei; plăcuţe
de frână marca Ferodo noi pt. VW
Touareg, Porsche Cayenne 2002,
Mercedes Vito, BMW 525, 150 lei
setul; portbagaje auto biciclete, 60
lei/buc; Dacia Solenţa, an 2004,
climă, 2000 €; roată completă pt.
Mercedes Vito, 200 lei; 4 jante tablă
de Nissan Primera de 13 ţoli, 200
lei/set. Tel. 0745-134127. (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 Oraviţa presă balotat,
baloţi triunghiulari, marca Rivierre
Casalis, 3300 € neg; semănătoare
de grâu pt. tractor mic, 600 €; plug
de arat pe şină, 350 € neg; met
erbicidat 600 l, 600 €; plug îngropat
cartofii pe 3 rânduri, 300 €; plug
îngropat cartofii sau porumbul pe 5
rânduri, 450 €; disc mare de Topleţ,
1300 € neg; cositoare pe 4 tamburi,
450 €; greble de adunat fânul pe
curele, 350-400 €; 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 pt. tractor
Fiat, 250 €. Tel. 0767-791282, 0762179725. (RR)

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Transport cu camioneta 2 t tot
felul de materiale, mobilă, în Reşiţa
şi judeţ. Tai pomi şi lemne de foc cu
drujba în gospodării. Tel. 0743092858.
Lucrez în Caransebeş costume
populare de femei şi bărbaţi, orice
model. Tel. 0767-489914, 0728735559. (RR)
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni şi fac menaj. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)
Doamnă cu atestat în reflexoterapie caută clienţi. Tel. 0786-483
218, 0747-468797, 0355-415185.
Caut pensionar pentru cultivat
grădina, ofer condiţii deosebite. Tel.
0255-210535. (RR)
Caut persoană pentru depistarea unei surse de apă pentru construirea unei fântâni, zona Comoara,
km 8 Reşiţa. Tel. 0723-925050.
SC Silvanus SRL angajează
electrician. CV-urile se pot depune
pe adresa de e-mail office@rintal.ro
Tel. 0255-210952.
Angajam fochist. Cv-urile se pot
depune pe adresa de e-mail
office@rintal.ro Tel. 0255-210952.
Doamnă serioasă caut loc de
muncă, femeie de servici, ofer
servicii de curăţenie la domiciliul
clientului săptămânal sau lunar,
bonă sau menaj, măturat şi spălat
scări de bloc. Rog seriozitate. Tel.
0753-349185.
Caut meseriaş în construcţii
(gresie, faianţă) Germania, ofer
cazare gratuită şi salariu de la 1000
€. Pentru mai multe informaţii tel.
004915736175771 (între 08-18),
0752-963957 (între 20-21).
Instalator execut toate tipurile se
lucrări de instalaţii sanitare şi de
încălzire. Tel. 0770-454332.
Echipă constructori cu experienţă şi referinţe execută la preţuri
accesibile fundaţii, zidării, acoperise din tigla sau tabla, case la roşu,
mansarde atât pe blocuri cat şi pe
case, termoizolattii case, placat gresie/ faianţă, montat/ raşchetat parchet, pereţii casetati rigips, instalaţii
tehnicosanitare de apa şi canalizare, instalaţii electrice totul la cheie la
preţuri neg. Tel. 0741-017894.

Înfiinţăm, repede şi eficient,
SRL-uri, srl - debutant, ong-uri
(asociaţii şi fundaţii) întreprinderi
individuale sau familiale, sindicate,
pfa-uri, etc. Tel. 0723-846071.
Ecsecut lucrari int-exterioare
gresie faianta rigips podele izolari
instalati termice şi sanitare zidari
sarpante fier beton preţuri mici
seriozitate. Tel. 0720-242246.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0764-335767
Asociaţie de proprietari căutăm
firmă sau persoană fizică pentru
reparaţie acoperiş şi zugrăvire casa
scării. Tel. 0763-906047.

Matrimoniale

Domn 1,75/95/42 ani, serviciu
stabil, doresc cunoştinţă cu o
doamnă, d-şoară suplă, harnică,
fără obligaţii, cu locuinţă, posed
auto, pt. prietenie şi căsătorie. Tel.
0727-268027.
Tânăr drăguţ, 34/165/68, fără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau oraş, pentru prietenie/căsătorie şi a forma o familie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Bărbat 55 ani, doresc o relaţie
serioasă cu o femeie până în 60 ani.
Tel. 0762-895785.
Bărbat 42 ani doresc cunoştinţă
cu o doamnă pt. relaţie serioasă.
Rog sms şi multă seriozitate. Tel.
0735-688108.
Caut primăvara în sufletul unei
doamne mai suplă până în 45 ani.
Eu 48/1,63/73, brunet, cărunt,
matur, serios, suflet curat, o oblig.
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
În data de 21
aprilie 2013 s-au
împlinit 6 ani de
când a plecat
dintre noi

dr. ILIASĂ PETRU-IOAN.
Dumnezeu să-l odihnească!

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.04.2013
REŞIŢA: agent de asigurare: 1; barman: 1; bucătar: 1; cameristă
hotel: 1; dulgher restaurator: 1; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de
gaze: 2; lăcătuş mecanic: 1; lucrător comercial: 2; lucrător gestionar: 1;
lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1; muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide şi semisolide: 1; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, placi mozaic, faianţă, gresie, parchet: 2; operator calculator electronic şi reţele: 1; ospătar (chelner): 3; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; şofer de autoturisme şi camionete: 1;
sudor: 1; vânzător: 2; zidar pietrar: 1; zidar rosar-tencuitor: 1; zugrav: 1;
ANINA: vânzător: 1;
BĂILE HERCULANE: bucătar: 6; camerista hotel: 2; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 4; lucrător pensiune turistică: 1; ospătar
(chelner): 4;
BOCŞA: asistent personal al persoanei cu handicap grav: 48;
TOTAL JUDEŢ: 93

(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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Responsabilitatea social@ a angajatorilor }i voluntariatul sprijinit de angajator
Alexandra Ardelean, coordonator de voluntari la Centrul
de Voluntariat Reşiţa participă în perioada 18 - 19 aprilie 2013
la conferinţa internaţională Let’s make it EVEN a cărei
tematică o reprezintă responsabilitatea socială a
angajatorilor şi voluntariatul sprijinit de angajator. Este un
domeniu în plină dezvoltare în câmpul voluntariatului,
domeniu care aduce împreună profitul economic al
companiilor şi responsabilitatea acestora pentru comunităţile
în care îşi desfăşoară activitatea, implicarea lor în provocările
mileniului. Conferinţa este organizată în Dublin, Irlanda de
Centrul European de Voluntariat, o reţea de peste 100 de
organizaţii care lucrează la nivel naţional şi internaţional
pentru dezvoltarea sectorului de voluntariat, în parteneriat cu
Employee Volunteering European Network (Reţeaua
Europeană de Voluntariat în rândul Angajaţilor).
Voluntariatul sprijinit de angajator este un curent puternic
în statele din estul Europei, iar conferinţa doreşte sa transfere
această experienţă organizaţiilor şi angajatorilor interesaţi
din ţări aflate încă la început, precum România. Conceptul
presupune ca o companie să sprijine implicarea angajaţilor
săi în activităţi de voluntariat în folosul comunităţii, fie prin
delegarea unui număr de ore ale angajatului pentru activităţi
de voluntariat, fie prin dezvoltarea de programe de voluntariat în comunitate, fie prin flexibilizarea programului de lucru
astfel încât angajaţii să poată activa ca voluntari în proiecte

MAREA HOIN~REAL~ - 2013, un program de voluntariat
destinat protec]iei mediului în zona parcurilor naturale }i
na]ionale din sudul Banatului Istoric

Se lanseaz@ proiectul EliadGreen3
Asociaţia Euroland Banat, în parteneriat cu Liceul Teoretic
„Mircea Eliade” Reşiţa şi cu Primăria Municipiului Reşiţa, lansează
printr-o conferinţă de presă, joi 25 aprilie 2013, ora 12, în Amfiteatrul
Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa, corpul A, etajul al II-lea,
proiectul „EliadGreen3”.
Acest proiect este finanţat de Fundaţia pentru Partenetiat şi MOL
România prin programul „Spaţii verzi”, ediţia 2013, ce urmăreşte
implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţare, amenajare şi
reabilitare de spaţii verzi publice.
Proiectul „EliadGreen3” vizează continuarea reabilitărilor
începute în anii precedenţi a parcului şcolar exitent în incinta Liceului
Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa, printr-o intervenţie neinvazivă
asupra mediului înconjurător, cu materiale naturale, implicând activ
elevi, părinţi şi comunitatea locală.
Activităţile ce se vor derula urmăresc:
l Continuarea modernizării parcului liceului;
l Schimbarea valorilor şi a modului de viaţă a celor 400 de elevi în
sensul dobândirii respectului faţă de natură;
l Realizarea a 100 de pliante, 10 afişe publicitare şi a unui CD
pentru promovarea proiectului;
l Implicarea în proiect a celor 400 de elevi, a părinţilor şi a cadrelor
didactice;
l Realizarea de activităţi non-formale de educaţie ecologică.
Acest proiect îşi propune să finanţeze achiziţia de materiale
necesare plantării (116 bucăţi de material săditor - arbori şi arbuşti) şi
a mobilierului specific parcului (bănci de lemn şi pergole). Întreţinerea
parcului va fi asigurată de grupul ţintă - cei 400 elevi ai liceului,
coordonaţi de cadre didactice, cărora li se alătură părinţi şi membri ai
comunităţii locale.
Proiectul EliadGreen3 se desfasoara in perioada aprilie - iunie
2013 si are un buget total de 10.600 lei.
Asociaţia Euroland Banat: preşedinte Andrei Szabo,
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”: director prof. dr. Nicolae
Magiar, manager proiect prof. Corina Chiseliţă

din comunitate. Conferinţa aduce împreună 122 de participanţi din peste 30 de ţări europene, precum reprezentanţi ai
companiilor, ai organizaţiilor care sprijină voluntariatul, coordonatori de voluntari şi responsabili politici pentru voluntariat
pentru a explora posibilităţile de dezvoltare dar şi provocările
pe care acest segment al voluntariatului le întâmpină.
Câteva din tematicile abordate vor fi:
l De ce voluntariat sprijinit de angajator?
l Provocări în colaborarea dintre companii şi organizaţii de
voluntariat
l Planificarea unui program de voluntariat sprijinit de
angajator
l Motivarea pe termen lung a angajaţilor implicaţi în
programe de voluntariat sprijinite de angajator
l Adaptarea oportunităţilor de voluntariat la specificul
profilului „angajat - voluntar”
l Pregătirea angajaţilor pentru voluntariat
l Dezvoltarea de competenţe profesionale prin voluntariat
l Oportunităţi de voluntariat pentru manageri de companii.
Centrul de Voluntariat Reşiţa este una dintre cele 3
organizaţii din România membre ale Centrului European de
Voluntariat începând cu anul 2011. Ca şi continuare a
conferinţei, Alexandra Ardelean va participa în Adunarea
Generală a CEV (Centrul European de Voluntariat).
Sorina Nihta, Preşedinte

La începutul lunii aprilie a acestui an, un număr de 37
elevi din clasele IX-XI şi tineri profesori de la Liceul Tehnologic CLISURA DUNĂRII Moldova Nouă, Liceul Tehnologic MIHAI NOVAC Oraviţa şi Liceul MATHIAS HAMMER
Anina, au absolvit cursul de agent ecologic voluntar
organizat de către GEC Nera în perioada decembrie 2012
- aprilie 2013, la sediul acestor licee, în cadrul unei
activităţi extracuriculare care a avut ca scop dobândirea
de către cursanţi a unor cunoştinţe şi abilităţi necesare
implicării în activităţi concrete de protecţie a mediului în
zona parcurilor naturale şi naţionale din sudul Banatului.
„Anul 2013 marchează o schimbare de eşalon în
cadrul corpului nostru de voluntari deoarece peste 90 %
dintre cei care au încheiat deja un contract de voluntariat
cu GEC Nera sunt absolvenţi ai acestui curs. Am fi foarte
bucuroşi ca cei care au activat în trecut, şi care au părăsit
în 2012 centrul nostru de voluntariat, să menţină în continuare viu spiritul voluntariatului acolo unde ei îşi desfăşoară acum activitatea” a spus preşedintele GEC Nera, d-l
Cornel Popovici Sturza, cu ocazia finalizării cursului.
În 26 aprilie a.c. GEC Nera, va lansa programul de
voluntariat MAREA HOINĂREALĂ 2013 în cadrul căruia,
în perioada aprilie - noiembrie 2013, voluntarii GEC Nera
vor realiza activităţi de monitorizare alternativă a stării
mediului şi promovare a ecoturismului în zona parcurilor
naţionale şi naturale Cheile Nerei - Beuşniţa, Semenic Cheile Caraşului, Porţile de Fier, Vršačke Planine (Munţii
Vârşeţului) şi Deliblatska Peščara (Nisipurile Deliblato) din
sudul Banatului Istoric, situate pe teritoriul României şi

Serbiei. Programul de voluntariat mai include şi campanii
de informare şi sensibilizare a populaţiei locale şi a
grupurilor de turişti privind nevoia respectării regimului de
protecţie şi conservare a acestor zone precum şi igienizări, acolo unde este cazul, a zonelor de protecţie integrală şi a zonelor stricte de protecţie incluse în aceste parcuri.
În perioada 26 - 27 aprilie GEC Nera, în parteneriat cu
Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, va
realiza prima etapa a programului MAREA HOINĂREALĂ
2013, care include activităţi specifice în zona haldei de
deşeuri miniere din Sasca Montană şi pe traseele Valea
Şuşarei şi Valea Beiului. La eveniment vor participa şi
reprezentanţi ai Administraţiei Pădurilor - Vojvodinašume
şi ai unor ONG-uri din Serbia.
Concluziile monitorizării acestor zone precum şi
propunerile de îmbunătăţire a managementului Parcului
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa vor fi transmise factorilor
majori de decizie care elaborează şi implementează
politicile publice privind protecţia naturii în România.
Programul de voluntariat MAREA HOINĂREALĂ 2013
este finanţat, în principal, din donaţii colectate în cadrul
campaniei de strângere de fonduri “ 2 % pentru protejarea
lumii mirifice din sudul Banatului”.
Contact: Doina Mărgineanu, Consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera Date de contact: Telef +4 255
091276, +4 255 893465, +4 255 987645, mobil +4 722 482
792, Fax. +4 255 594726, e-mail: gecnera.office@
yahoo.com, www.gecnera.ro

Încep înscrierile pentru Concursul Interna]ional de }ah pentru Copii }i Juniori
Asociaţia PRO LOGOS şi Clubul Sportiv
Mediator Giarmata Vii anun ţ ă începerea
înscrierilor pentru Concursul Internaţional de
Şah pentru Copii şi Juniori sub 16 ani.
Înregistrarea participanţilor se face exclusiv pe
website-ul concursului, www.chessopen.net ,
până cel târziu în data de 1 iunie 2013.
Concursul Internaţional de Şah pentru Copii
şi Juniori se va desfăşura în perioada 24 - 30 iulie
2013, în Timişoara, şi este cea mai mare
competiţie destinată generaţiei tinere, organizată
în România.
„Turneul va cuprinde 9 runde (7 zile) sistem

Joi/25 Aprilie

Vineri/26 Aprilie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+25ºC
+10ºC

+26ºC
+7ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+9ºC

pe următoarele

+27ºC
+9ºC

11 zile
Luni, 29 Aprilie

8

Elve ţian şi este înregistrat la Federa ţia
Internaţională de Şah şi Federaţia Română de
Şah, pentru calculul ELO şi CIV şi obţinerea de
norme pentru titlurile internaţionale şi naţionale.
Ritmul de joc este de 1 oră şi 30 de minute pentru
întreaga partidă, plus un increment de 30 de
secunde/mutare, începând cu prima mutare” a
precizat Dorin Andreica, director de turneu si
sponsor principal al competiţiei.
Concursul va avea loc la Restaurantul
Universitar Politehnica, cazarea fiind asigurată în
căminele Universităţii de Vest. Sportivii care
plătesc taxa de participare până la 1 iunie vor fi

+28ºC
+14ºC

Sâmb@t@/27 Aprilie

Duminic@/28 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+13ºC

Reşiţa

+29ºC
+14ºC

Oraviţa +24ºC
+13ºC

Miercuri, 1 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+30ºC
+12ºC

+27ºC
+12ºC

+28ºC
+13ºC

Joi, 2 Mai

Vineri, 3 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+27ºC
+9 º C

Oraviţa +23ºC
+10ºC

Oraviţa +25ºC
+12ºC

+27ºC
+14ºC

Marţi, 30 Aprilie

cazaţi gratuit, iar dacă doresc, se pot înscrie
pentru trei mese pe zi, la preţul de 35 ron/zi.
“Premiile sunt nete şi garantate, indiferent de
numărul de participanţi. Premiile nu sunt cumulabile, iar în caz de egalitate de puncte se vor
împărţi cu sistemul Hort. Se acordă medalii şi
diplome primilor 3 clasaţi la fiecare categorie de
vârstă şi diplome de participare pentru toţi sportivii” a adăugat Dorin Andreica, directorul de turneu
Competiţia tinerelor talente la şah este
susţinută de Universitatea de Vest Timişoara,
Fundaţia Politehnica şi AJ Şah Timiş, în calitate
de parteneri ai evenimentului.

+26ºC
+11ºC

Sâmbătă, 5 Mai

Duminică, 6 Mai

Reşiţa

+25ºC/+15ºC

+23ºC/+15ºC

+23ºC/+14ºC

+22ºC/+13ºC

+22ºC/+14ºC

+19ºC/+13ºC

+21ºC/+13ºC

Timişoara

+29ºC/+15ºC

+29ºC/+13ºC

+27ºC/+12ºC

+26ºC/+12ºC

+27ºC/+14ºC

+23ºC/+14ºC

+24ºC/+13ºC
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