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Scapă cine poate
Mereu auzim despre noi că suntem „aşa cum suntem” pentru că am
stat la răscrucea civilizaţiilor, între Orient şi Occident. Am fost strajă,
ne-am jertfit pentru Europa, pentru creştinism, pentru civilizaţia
occidentală. Am servit Occidentului fiind grănicerii care au ţinut piept
turcilor lui Mahomed. Asta este proiecţia istoricilor noştri, eroismul
nostru i-a salvat pe alţii, iar în această operaţiune am uitat să ne salvăm
pe noi. Mereu arătăm unui prezent discutabil că odată, în trecut, am
fost în stare de mare vitejie. Istoria, pentru noi, este mai ales scuza
prezentului. Dar cum ai putut fi atunci atât de mare şi tare, iar acum atât
de mic şi prăpădit? Marele poet observă probabil acelaşi lucru: „La
trecutu-ţi mare, mare viitor!” Despre prezent nimic!
Apoi nu ştiu dacă în istoria altor popoare haiducii sunt ţinuţi la mare
cinste, aşa cum este la noi. Haiducii întotdeauna sunt săraci care fură
de la bogaţi şi dau altor săraci. Asta pentru trecut. Pentru prezent avem
„hoţii buni”, cei care fură găini sau raţe şi sunt condamnaţi, consideraţi
hoţi mici care fură să trăiască. Şi hoţii răi, care sunt oamenii mai
înstăriţi, de cele mai multe ori nedovediţi ca hoţi, dar averea acestora
intră în folclor şi sunt consideraţi toţi vinovaţi chiar nejudecaţi. Principiul
aplicat judecăţii este consacrat: „nu iese fum fără foc”. Putem observa
o anumită „logică autohtonistă” foarte originală. Cu susu-n jos.
Exemplele de înţelepciune şi comportament pe măsură pot merge
chiar mai departe.
Să aruncăm o privire în trecutul foarte apropiat şi să ne amintim de
„casele de copii”. O moştenire care cu multe eforturi occidentale a fost
puţin schimbată şi adusă spre normalitate. Acum se pune puţin mai
mult preţ pe acei copii care, dintr-un motiv sau altul, ajung în centrele de
plasament sau în instituţiile de protecţie ale copiilor. Ieri era jale şi nu
cred că i-ar plăcea cuiva să-i povestesc ce făceam noi cu „copiii noşti”.
Erau imagini comparabile cu cele mai sadice tablouri din istorie. Şi asta
se întâmpla până mai ieri. Iar aceşti copii erau tot la răscrucea
civilizaţiilor, dar în curtea noastră.
Niciodată „răscrucea noastră” nu a pus preţ pe om, pe individ, pe
cetăţean. Cetăţeanul nu a stat în centrul societăţii, decât rar şi numai
strict declarativ. De cele mai multe ori cetăţeanul a fost umilit, nu de
către extratereştri şi nici de duşmanul nevăzut iredentist şi şovin, ci de
către semenul lui. Filozofia noastră (sau moştenită de noi) face
trimitere la grupuri nedefinite de indivizi, iar drepturile şi interesul
„cetăţeanului” sunt, în cele mai multe dintre cazuri, simple enunţuri fără
nicio valoare. Dacă în „civilizaţia noastră” eşti agresat, cineva te
violentează, îţi aplică corecţii fizice mai dulci sau mai aspre, te trezeşti
la realitatea crudă, o să-ţi dai seama că eşti doar un cetăţean nenorocit
fără drepturi şi fără protecţie. Legile sunt moştenite de pe „vremea
colectivului” şi n-ai nicio şansă. Dacă cineva te omoară în bătaie va
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Moto: Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tăpşane,
o claie de zări şi-o căciula de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Radu Gyr

face doar „trei ani cu suspendare”, deoarece ai murit în spital din cauza
bordurii de ciment… Dacă nu ai peste 20 de zile de concediu medical
date de „medicul legist” rămâi cu onoarea nereperată şi cu o bătaie
drept amintire. Dacă te schilodeşte şi nu stai în spital peste 60 de zile
confirmate de legist, violentul scapă cu amendă penală. Vătămarea
corporală gravă este mai amară decât moartea şi prevede pedeapsa
cu suspendare.
Mereu spunem că sunt alţii vinovaţi, noi suntem fără vină. Chiar ne
dorim să fim unilateral respectaţi? Cercul vicios este mai profund! Mai
de grabă un sistem concurenţial rezolvă problemele care trec prin filtrul
conştiinţei noastre. Dacă facem turism, constatăm că la noi este scump
şi prost. Dacă mergem la administraţie constatăm că fără pile nu avem
succes. Dacă mergem la doctor, la fel. Toată lumea aşteaptă de la alţii.
În loc să vrem să fim trataţi „cu respect”, trebuie să fim doar „clienţi”. Nu
avem nevoie de respectul şi de conştiinţa nimănui, trebuie să ne dorim
doar un comportament civilizat şi statut de client.
O durere de măsea m-a chemat urgent la ţară (mama m-a chemat!).
Datorită durerilor insuportabile ne-am adresat dentistului din oraşul
unde suntem arondaţi. În viziunea medicului probabil eram doar nişte
indisciplinaţi, l-am deranjat acasă. După un refuz categoric ne-a
recomandat să încercăm în altă parte. Am tot încercat şi-am constatat
că nu avem nicio şansă. Cabinetele nu sunt pentru noi, sunt pentru ei,
ca să-şi câştige existenţa în mod absolut rezonabil. De pildă, corect era
ca din 4 cabinete, măcar unul să aibă program de după-amiază. Cine
eliberează autorizaţiile de program sau practică, trebuie să ţină seama
şi de interesul clientului căruia i se adresează serviciul. Şi tot corect
cred că era ca un doctor, dacă-i baţi la uşă, să fie interesat să rezolve un
caz de urgenţă fără o plată consistentă şi fără statuie. Am plecat cu
coada între picioare satisfăcut pe deplin că sistemul funcţionează aşa
cum îl ştiu. Aşa ne trebuie! Mama mea care mă trage de mânecă mereu
când este vorba de lupta cu sistemul, a primit şi ea o lecţie. Doar că eu
aveam rezolvarea la purtător, fără pile şi onoruri. Am plecat în viteză şi
imediat am ajuns la vamă. Vameşul român a văzut-o suferind şi ne-a
urat „drum bun”. Când am ajuns la sârbi l-am întrebat pe poliţistul care
ne verifica actele dacă ştie unde putem găsi un cabinet dentar. Mi-a
făcut un desen elaborat şi am plecat spre Biserica Albă (Bela Crkva).
Imediat am găsit - după desen - „dentistul”, nu avea program, dar eram
„clienţi”. I-am spus că suntem din România şi că nu ştiu să-i explic cum
am ajuns la el. Mi-a răspuns că nu are importanţă, pot să fiu de oriunde,
el îşi va face treaba. Spre fericirea noastră şi-a făcut-o. Pentru mai
puţin de 10 euro. Clientul nostru, stăpânul nostru! Atât îmi doresc şi eu,
să fiu doar client.
Vlada Vişatovici

civica

Atitudinea cetăţenească.
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Tarife noi la Aquacaraş!
Având în vedere Anunţul Public prin care Operatorul Judeţean de apă şi
canalizare S.C. AQUACARAŞ S.A. aduce la cunoştiinţă abonaţilor faptul
că începând cu data de 01 mai 2013 va majora tarifele la serviciul public de
alimentare cu apă şi canalizare facem precizarea că în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2010 pentru aprobarea Contractului de
delegare a gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi canalizare,
art. 25, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a
noilor preţuri/tarife rezultând din modificarea/ajustarea anuală, Operatorul
informează Autoritatea Delegantă despre aceasta şi prezintă dovada
cererii pentru modificarea/ajustarea preţului/tarifelor, orice modificare a
preţului sau tarifului faţă de previziunile anterioare trebuie justificată.
Conform art. 36, în cazul în care aceste creşteri de tarife sunt necesare,

Editorial

Dan Popoviciu

După cum au decurs lucrurile cu ultimii doi celebri
puşcăriaşi ai ţării, am impresia că în mintea mult prea
obosită şi needucată a urmaşilor proştilor ce au ajuns şefi
de CAP, justiţia ar trebui să se pronunţe ca urmare a unui
referendum prin care doreii să îşi aroge drept de zeiţe ale
justiţiei sau dreptăţii în te miri ce mitologii ale lumii. Inclusiv
cea dacică, fireşte, dacă ar fi să amintesc ticul verbal al
primului celebru infractor politic băgat după gratii. Fireşte,
Adrian Năstase. Cel care a domnit peste o clică de stânga,
care a pus bazele corupţiei din România. A lansat, a
promovat şi a împământenit anormalitatea ca normalitate
şubrezind mai rău ca termitele economia dar şi viaţa
politică şi socială din ţară. La arestarea sa, melodramă.
Sceneta demnă de un Tolstoi sau măcar un Dostoievsky,
dacă nu o simplă descărcare a pistoletului dintr-un indus
prea mult simţ al onoarei interbelice (nu se poate să nu fi
văzut măcar un film cu scena celui ce se închide în birou şi
îşi pune pistolul la tâmplă;culmea, tuturor le ieşea). Ce mai

Operatorul va pregăti un studiu în acest sens care va fi supus aprobării
fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociaţiei. Totodată Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia
de calcul a tarifelor de apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări, iar
Autoritatea Delegantă are obligaţia ca în termen de 15 zile de la depunerea
documentaţiei de către operator, să aprobe noile tarife propuse sau să
prezinte eventualele obiecţiuni la modalitatea de calcul către Operator.
Având în vedere cele prezentate mai sus considerăm ca nu au fost
respectate etapele prevăzute în Hotărârea mai sus invocată, în acest sens
am solicitat S.C. AQUACARAŞ S.A. şi ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ “AQUABANAT” un punct de vedere în cel mai scurt
timp posibil.

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Noi nu vrem justiţie!
vaiet, ce mai plânset, pentru idolul reţetei de succes politic
şi social! Om de familie bună, doctor în materia dreptului,
diplomat, şef de guvern etc. Justiţia însă, l-a condamnat la
închisoare cu executare. Adică, infractor dovedit. Punct!
De trei zile încoace, alt celebru. Cam fără ştaif, dacă ne
putem permite să-l comparăm cu primul. Fără şcoli, fără
patalama, dar bogat în averi şi spurcat la vorbe. Creştinul,
evlaviosul, milostivul Gigi Becali. Cel ale cărui imprecaţii
onaniste au devenit viral pe Internet. Apropo, familistul din
el, o fi parolat accesul soţiei, al fetelor, al mamei sale pe
respectiva postare în care îl spurca mai abitir ca un birjar,
pardon, cioban pe un umil lucrător în presă? Justiţia l-a
condamnat şi pe el, la închisoare cu executare. Adică,
infractor dovedit. Punct!
Şi-acum, câteva observaţii. În cazul lui Năstase, gloata
a invocat dorinţa de răzbunare a preşedintelui Băsescu,
susţinând că nu a fost vorba de nicio infracţiune, ci de un
proces politic. Culmea neroziei! Precis şi ăia de la CEDO

sunt sclavii marinerului. La eliberare, fostul deţinut a fost
primit cu aplauze şi profundă (!) simpatie la congresul
partidului pe care l-a reprezentat în funcţiile sale politice. În
cazul recent, am obosit să citesc pe facebook tot felul de
nerozii, gen free gigi. Că unul a omorât într-un accident
auto trei oameni şi este liber. El, războinicul luminii a făcut
case şi a dat de pomană milogilor, inclusiv popilor şi a fost
închis. Domnilor, justiţia nu se face prin comparaţii, ci pe
baza articolelor de lege prevăzute în codurile de
specialitate. Yacuza, celebra mafie japoneză a ajutat
sinistraţii în cazul catastrofei naturale prin care a trecut
ţara. Nu înseamnă că au devenit mai puţin mafioţi.
Ar mai fi multe de spus despre metodele prin care ţara
românească a ajuns să glăsuiască prin vocile majoritare
ale celor lipsiţi de educaţie, de sănătate şi de viitor. Ţara te
vrea prost! Scriau gazetarii pe la mijlocul anilor 90. Uite că
a (au) reuşit!
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Auto-Moto-Velo
Vând la Oraviţa scuter Honda, înscris la
Primărie, stare foarte bună de funcţionare,
motor 49 cmc, 300 € neg sau schimb cu alt
scuter sau bunuri; electromotor de scuter
Kymco, 150 lei neg. Tel. 0786-844776, 0735743438. (RR)
Vând la Reşiţa microbuz Renault Master,
an 2001, 4000 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2001, preţuri f. avantajoase; jante
Al 15, 16, 17 ţoli, 550 lei/set; cauciucuri de
vară diferite mărimi, 50-100 lei/buc; portbagaj
mare, tip valiză, pentru orice maşină, 100 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Oraviţa presă balotat în stare
foarte bună de funcţionare, 3200 € neg; met
erbicidat 1000 l, în tiranţi, pentru tractor mai
mare, 1000 €; greble de adunat fân, pe curele,
350 € neg; cauciucuri de vară, de la 40 lei. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând Matiz în stare bună, 1100 €; Dacia
pentru programul Rabla, 1000 €. Tel. 0742698947. (RR)
De vânzare tractoare, semănători, greble
de fân şi diverse utilaje agricole, provenienţă
austriacă, preţuri avantajoase. Tel. 0722685593, 0730-804745. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă cu o singură
axă pentru tractor, 600 € neg; plug reversibil
cu 2 brazde şi întoarcere mecanică, 400 €
neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Cumpăr în Bocşa la second hand tractor
Fiat în două pistoane, stare bună. Tel. 0737064137. (RR)
Vând în comuna Bănia din Valea Almăjului
moped, înscris, nou, 1000 lei neg. Tel. 0766671641. (RR)
Vând la Cara şova tractor Massey
Ferguson în 3 pistoane, 42 CP, motor Perkins,
stare perfectă, are şi încărcător frontal pe el,
4000 € cu încărcător - 3500 € fără; 2 maşini de
semănat cartofi; 2 prăşitoare; disc; maşină de
întors fân, 350 € neg; Peugeot 309, 500 €;
cauciuc spate pentru tractor de 12.4x28, 300
lei. Tel. 0255-232277, după ora 20.00. (RR)
Vând la Bocşa, cuplă automată nouă pentru tractor U650, 200 lei; cilindru pentru tirant
nou, 500 lei. Tel. 0747-877713, 0757-546078.
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Vând la Mârnic motor în 4 pistoane pentru
tractor Fiat de 55 CP sau Aro, stare perfectă
de funcţionare cu tot cu anexe, 600 € neg sau
schimb cu o cositoare pe tamburi pt. Fiat;
moto încărcător Honda, 10.500 €; bicicletă cu
motor Ukraina originală, nu trebuie înscrisă şi
nu necesită permis, 150 € neg; cumpăr motocicletă Simson 250 cmc. Tel. 0762-188929.
Cumpăr biciclete bune sau defecte. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri plus jante de
vară din aluminiu 175x70x14, 250 lei. Tel.
0724-477642. (RR)
Vând în Bănia jeep Nissan Terrano 2, an
1997, 1500 €. Tel. 0762-609446. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo, an 1995,
1279 cmc, consum foarte mic, înscris în
România în aprilie, ITP valabilă până în 2015,
rovinietă 1 an, nu a fost rulată în ţară, primul
proprietar, 1450 € neg; subwoofer şi staţie pt.
maşină, 400 lei neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând la Reşiţa tractor U445, reparaţie
capitală, piese şi motor de rezervă, 3300 €.
Tel. 0767-679777. (RR)
Vând la Doman Renault Megane, motor
1.9, înscris pe Franţa, 750 €. Tel. 0730396701. (RR)
Vând la Anina 2 autoturisme Golf 3, unul
înmatriculat, unul adus din Germania, 1700 €
ambele. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Bocşa disc pentru Fiat 445, cu tot
cu grape, stare perfectă de funcţionare, 700 €
neg; 2 cauciucuri spate cu jante de Fiat
legumicol, 300 €; punte completă de Fiat 445
legumicol. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând la Anina Oltcit Club pt. programul
Rabla. Tel. 0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând la Anina set motor de U650, 500 lei
neg; set motor U550, 400 lei neg; braţ
superior cu pivot nou, pentru Dacia 1300, 150
lei; planetară rectificată de Dacia 1300, 120
lei; pompă hidraulică pentru direcţie la Fiat
445, 200 lei; motor tractor de Braşov, 1400 lei;
baie de ulei nouă, 1900 lei; motor Fiat 445,
400 €. Tel. 0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând în Reşiţa, motocicletă Yamaha, 500
€; remorcă nouă din Germania, 750 kg, 1000
€. Tel. 0255-218141, 0747-972902. (RR)
Vând piese noi pentru Trabant. Tel. 0730454942, 0355-423403. (RR)
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Vând ATV motor de 49, 150 € neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând la Soceni motocositoare Carpatina,
2700 lei. Tel. 0355-883419, 0768-730394. (rr)
Vând la Văliug Opel Ascona pentru piese
sau Rabla, 200 €. Tel. 0731-367703. (RR)
Vând în Caransebeş Opel Calibra sport,
stare bună de funcţionare, înscrisă, actele la
zi, culoare roşie, 1500 € neg; 2 biciclete în
bună stare de funcţionare, 150 lei/buc neg.
Tel. 0768-776073. (RR)
Vând Dacia 1410, stare de funcţionare
bună. Tel. 0720-219802, 0770-506774.
Vând la Reşiţa bicicletă pentru copii, 120
lei; placă de presiune plus disc de ambreiaj
Dacia 1300, 250 lei; planetară Dacia 1300,
350 lei; set motor Dacia 1300, 200 lei. Tel.
0731-186555. (RR)
Vând Vw Pollo, preţ neg. Tel. 0743146408.
Vând Ford Escort combi, a.f. 1997, preţ
1700 € neg. şi Vw Lupo 1 l, a.f. 1999, preţ
1900 € neg. Tel. 0770-910050.
Ofer Dacia 1300 în circulaţie, pt.
programul Rabla. Preţ 50% din voucher. Tel.
0737-441644.
Vând Seat Cordoba, 1995, 1,4 l, consum
mic, geamuri electrice, jante aluminiu,
alarmă, stare tehnică şi estetică foarte bună.
Merită văzută. Preţ 1400 € negociabil. Tel.
0742-567908.

Ford Focus TDI break, an 2002, înscris
RO, climă, închidere, încălzire scaune, geamuri şi oglinzi electrice. Distribuţie şi schimburi făcute, mici defecte optice. Tehnic şi mecanic foarte ok. Preţ neg. Tel. 0727-659556.
Cumpăr garaj în Govândari, preferabil
Micro 1-2 sau Făgăraşului, ofer preţul pieţei.
Tel. 0728-813340.
Vând Fiat Stilo, a.f. 2001, preţ 3.000 €. Tel.
0745-974507.
Vând rulotă, bicicletă şi port bagaj auto (tip
ladă). Tel. 0745-834270.
Vând Volkswagen Pasat 1,9 tdi, an 2005,
break, taxa de mediu achitată, recent
schimbat distribuţie, filtre, ulei, garanţie 2 ani,
climatronic, centralizat, cârlig original,
semnalizare şi încălzire în oglinzi, cotieră faţă
spate, volan reglabil acte la zi. 6200 € neg.
Tel. 0740-520382.
Vând Citroen ZX, înmatriculată are în
verificare până 2015, închidere şi alarmă, cd.
Tel. 0734-796773.
Vând Dacia în program Rabla cu toate
actele la zi, în Reşiţa. Tel. 0722-631009.
Vând Dacia 1310, an fabricaţie 2001, km
bord 39000, în stare foarte bună de
funcţionare, ţinută în garaj. 1100 € negociabil.
Maşina este în satul Ilidia, comuna Ciclova
Română, lângă Oraviţa. Tel. 0723-289162.
Cumpăr garaj în Govândari. Tel. 0740(continuare în pagina 7)
520382.

Anunţ public
privind decizia etapei de încadrare
SC "Treppenbau Bocşa" SRL, titular al proiectului "Construire hală de
producţie şi hala de depozitare" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără
evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul "Construire hală de producţie şi hală de
depozitare" propus a fi amplasat în Bocşa, str. Funicularului nr. 64. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 28
mai 2013.

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, organizează
licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea terenurilor înscris în:
l CF nr. 32995, nr. cad. 32995, nr. top. 320/a/2/1 în suprafaţă de 204 mp, situat în
intravilanul oraşului Bocşa pe strada Castanilor;
l CF nr. 33051, nr. cad. 33051, nr. top. 1004/1/46 în suprafaţă de 250 mp, situat în
intravilanul oraşului Bocşa pe strada Unirii.
Licitaţia va avea loc în data de 18.06.2013 ora 10,00 la sediul Primăriei Bocşa în
sala de şedinţe.
Preţul de pornire al licitaţiei pentru:
l terenul înscris în CF nr. 32995, nr. cad. 32995, nr. top. 320/a/2/1 în suprafaţă de 204
mp, situat în intravilanul oraşului Bocşa pe strada Castanilor, va fi de 2000 euro la cursul
de referinţă al BNR în momentul vânzării, la care se adaugă TVA;
l terenul înscris în CF nr. 33051, nr. cad. 33051, nr. top. 1004/1/46 în suprafaţă de 250
mp, situat în intravilanul oraşului Bocşa pe strada Unirii, va fi de 1500 euro la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, la care se adaugă TVA.
Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de pornire.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei Bocşa până în
data de 17.06.2013 inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel. 0355-566605 int.
109.
PRIMAR, Cismăneanţu Gabriel Eugen

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, telefon
0255/571133, fax 0255/572815 organizează licitaţie publică deschisă pentru:
1. Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 31186 ORAVITA nr. top 590/2 în
suprafaţa de 212 mp, situat în Oraviţa, str. Ştefan cel Mare, F.N., conform H.C.L. nr.
48/30.04.2013;
2. Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 32612 ORAVITA nr. cadastral
32612 în suprafaţa de 324 mp, situat în Oraviţa, str. Crinilor, F.N., conform H.C.L. nr.
54/30.04.2013;
3. Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33095 ORAVITA nr. cadastral
33095 în suprafaţa de 425 mp, situat în Oraviţa, str. Spitalului, F.N., conform H.C.L. nr.
47/30.04.2013;
4. Concesionarea a două loturi de teren intravilan de 18 mp, în vederea construirii a
două garaje în Zona Gării, înscrise în C.F. nr. 33094 ORAVITA, nr. cadastral 33094,
respectiv în C.F. nr. 32993 ORAVITA, nr. cadastral 32993, conform H.C.L. nr.
46/30.04.2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la camera nr. 7serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând din data de 20.05.2013.
Licitaţia publica va avea loc în data de 04.06.2013, ora 10, la sediul Consiliului Local
Oraviţa.
Ofertele se depun până în data de 03.06.2013, ora 16, la camera 5-registratură.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU
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Anunturi
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Imobiliare
Vând garsonier ă conf. 1
îmbunătăţit, zona Confecţii. Preţ
12.000 € neg. Tel. 0757-020076,
0742-435594.
Vând terenuri în zona vama
Naidăş, la sosea, pentru construcţii
şi teren arabil, una din parcele la 100
m de vamă. Tel. 0743-092858.
Vând apartament 2 camere, et.
1, conf. 1, centrală, gresie, faianţă,
Govândari, 23.500 € neg. Tel. 0724761770.
Vând apartament la casă, 3
camere, curte, garaj, zona Universalul Vechi, 30.000 € neg. Tel. 0745027024, 0757-029877.
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; grădină
în Gătaia, 1000 mp, 10 €/mp neg.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând în Caransebeş, zonă
centrală, apartament 2 camere,
mobilat, multiple dotări, 70.000 €.
Tel. 0752-260695. (RR)
Vând în satul Potoc casă cu
grădină, 30.000 € neg. Tel. 0740037328. (RR)
Vând apartament confort 1 în
Reşiţa, Govândari, 3 camere decomandate, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală, uşile
schimbate, 34.000 € neg. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
Vând la Clocotici teren 719 mp
cu clădire şi grădină, acte la zi,
10.000 €. Tel. 0744-136959. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, situat pe
Al. Tuşnad, bl.1, sc.7, ap. 15, 21.000
€ gol - 23.000 € plin; apartament etaj
1/4, 3 camere conf. 1, îmbunătăţit cu
tot ce-i nou şi modern, situat pe
Calea Caransebeşului, 30.000 €
neg. Tel. 0724-584000. (RR)
Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timiş, cas ă 3 camere,
mobilată modern, renovată, mai
necesită renovări parţiale, grădină
mare, 3 surse de apă, curte mare,
15.000 €. Tel. 0735-881623. (RR)
Caut urgent garsonieră pentru
închiriat în Reşiţa. Tel. 0765382154. (RR)
Vând în Bocşa apartament 3
camere, mobilat sau nemobilat,
central ă termică, îmbunătă ţiri
multiple, stare impecabilă, 19.000 €
mobilat - 18.000 € nemobilat. Tel.
0742-628903. (RR)
Vând în Reşiţa, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere confort 2, cu
multiple îmbun ătă ţiri, etaj 4/4,
20.000 € neg. Tel. 0761-606403,
0355-801117. (RR)
De vânzare casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762414158. (RR)
Vând în Anina, str. Izvorului,
casă 4 camere, bucătărie, baie,
anexe, termopane, 8000 € neg. Tel.
0749-655259. (RR)
Vând apartament în Moroasa,
str. G. Şincai, 15.000 €. Tel. 0723188347. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere cu îmbunătăţiri, se poate
vinde şi în 2 rate. Tel. 0355-804733,
0756-456209. (RR)
Vând loc de casă în Moniom, în
suprafaţă de 864 mp. Tel. 0744980878. (RR)
Vând în Gârlişte casă cu 3 corpuri din care 1 corp este barmagazin şi 2 corpuri sunt case, 2
curţi, 2 pivniţe mari, fântână, 800
mp, 40.000 € neg, în preţ sunt
incluse şi toate dotările din bar şi
magazin, mese, scaune, rafturi, frigidere, vitrine - acestea se pot vinde
şi separat. Tel. 0721-858721. (RR)
Vând în Şemlacu Mic casă
mare, front stradal mare, grădină
mare, anexă mare, cămară, beci,
fântână în curte, 10.000 € neg. Tel.
0722-176682. (RR)
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Cumpăr garaj în Govândari,
Micro 1-2. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând apartament 2 camere în
Luncă, lângă Poli ţie, multiple
îmbunătăţiri, 20.000 € gol - 23.000 €
mobilat. Tel. 0722-440654, 0770546568, 0355-405138. (RR)
Vând casă în Glimboca, strada
principală, 4 camere, anexe, grajd,
grădină, curte mare, 35.000 €. Tel.
0355-404169. (RR)
Vând în Bocşa Română, str.
Sadovei, apartament 3 camere,
20.000 €. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă şcoala
general ă nr.12 din Govândari,
apartament confort 1 decomandat
cu 2 camere, 66,5 mp, 27.000 € neg.
Tel. 0731-162280. (RR)
Vând la Clocotici casă compusă
din 3 camere, bucătărie, 2 coridoare, şopru, curte, grădină, toate
utilităţile mai puţin baie, 38.000 €
neg. Tel. 0255-234153, 0766204042. (RR)
Vând în Poiana Mărului, casă 3
camere, bucătărie, baie, 2 terase,
toate utilităţile, foarte aproape de
lac, 15.000 €. Tel. 0730-454942,
0355-423403. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
mobilat, izolaţie, centrală, 21.000 €.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Rusova Veche casă
ţărănească compusă din 3 camere,
bucătărie, baie, holuri închise, grădină cu mulţi pomi, alte dependinţe,
10.000 € nemobilată - 12.000 €
mobilată. Tel. 0721-157588, 0731306659. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă
compusă din 4 camere, baie,
bucătărie, hol, coridor lung, 50.000
€. Tel. 0255-243290. (RR)
Vând în Reşiţa casă compusă
din 2 camere, garaj, grădină şi curte.
Tel. 0723-896992. (RR)
Ofer spre închiriere garsonieră
în Caransebeş, zona nord, str.
Alunişului, Bl. 3, sc. A, ap. 201. Tel.
0746-143532. (RR)
Vând casă compusă din 3
camere, bucătărie, baie, terasă
acoperită, pivniţă, garaj, grădină cu
pomi fructiferi 5500 mp, 35.000 €
neg. Tel. 0740-874703. (RR)
Vând apartament 2 camere, etaj
2/4, complet renovat, centrală
termică, 21.000 € neg. Tel. 0740520382. (RR)
Vând în Lugoj apartament, etaj
1, cameră, bucătărie, mobilat,
22.000 €. Tel. 0756-217284. (RR)
Vând casă la Şemlacu Mic,
anexe, grădină mare, 10.000 €. Tel.
0722-176682. (RR)
Schimb garsonieră cu sălaş în
Reşiţa, cu grădină. Tel. 0748362533. (RR)
Vând la Sacoşu Turcesc casă 3
camere, curte, grădină 1500 mp,
43.000 €. Tel. 0724-572335. (RR)
Vând urgent garsonieră în
Luncă, et. 1, total îmbunătăţit,
mobilată. Preţ 10.500 €. Tel. 0746266917, 0355-414041.
Vând casă în Reşiţa, 2 camere,
boxe, coridor, gaz, apă curentă. Preţ
12.000 € neg. Tel. 0727-413281.
Vând apartament 3 camere,
Govândari, preţ 21.000 €. Tel. 0355803294.
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.
Vând teren ideal pentru construcţii la intrarea în Sasca Montană,
zona turistică Cheile Nerei, 11.500
mp, 2 laturi front stradal. Preţ 8
€/mp. Tel. 0734-068742.
Vând apartament 2 camere
cămin, zona Intim, îmbunătăţit, gresie, ferestre termopan, instalaţii noi,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017.
Vând apartament 2 camere,
Luncă, mobilat/nemobilat, ferestre
termopan, centrală termică, 2
balcoane, uşă metalică şi 2 boxe.
Tel. 0745-834270.
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Vând în zona Luncă apartament
2 camere, parter, bl. 32, sc. 3, ap. 3.
Preţ 40.000 € neg. Tel. 0720-311810
Vând garsonieră Moroasa I,
complet utilată, preţ neg. Tel. 0760158067.
Vând apartament 4 camere,
decomandat, conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, Reşiţa, Moroasa II. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.
Vând apartament 2 camere, et.
4, gresie, faianţă, uşi noi interior/
exterior, podele laminate, izolat,
climă, conf. 3, ne/mobilat, zona
Luncă, 38 mp. Preţ 18.500/20.500
€. Tel. 0723-299767.
Vând apartament 2 camere,
Boc şa Român ă, total renovat,
ferestre termopan, uşă metalică,
centrală termică, apometre. Tel.
0747-029212.
Vând la pachet firmă fără datorii
+ 92 mp teren (43 mp spaţiu comercial) lângă AJOFM. Preţ 25.000 €.
Tel. 0770-910050.
Vând apartament o cameră,
gresie, faianţă, zona Mociur. Tel.
0740-130428.
Vând apartament 2 camere, f.
ieftin. Tel. 0355-410569.
Ofer spre închiriere garsonieră
zona Victoria, preţ 70 €/lună. Tel.
0770-370534.
Vând garsonieră Moroasa I, bloc
cărămidă, et. 2. Tel. 0745-568822.
Vând garsonieră, str. Pop Telecan, complet amenajată, preţ neg.
Tel. 0760-158067, 0729-676545.
Vând casă Dognecea, telefon,
cablu tv. Tel. 0355-411682, 0733594473.
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă
mare, gaz, centrală termică, sobe
teracotă, şpaiţ, magazie lemne,
garaj la stradă, utilată complet.
Merită văzută. Tel. 0752-951705.
Vând teren, drumul Caransebeşului, 3000 mp, acces auto. Preţ 10
€/mp. Tel. 0755-078696.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Vând urgent apartament cu 2
camere, mobilat sau nu, în zonă
centrală, loc liniştit (vis-a-vis de sc.
gen. nr. 9), îmbunătăţit, izolat în
exterior, cu grădină în spate, la preţ
avantajos. Tel. 0722-210871.
Vând pădure 1,5 ha în Bocşa
Română. Tel. 0732-097398.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
terasă, gresie, faianţă, podele laminate, centrală termică, termopane,
curte, grădină, anexe, renovată. Tel.
0749-319691.
Vând apartament în Reşiţa,
confort 2 îmbunătăţit, 2 camere,
bucătărie, baie, balcon interior
închis, gresie, faianţă, termopane,
încălzire, schimbată uşa la intrare,
termoizolat exterior, etaj 4/4 cu
acoperiş, Micro 2 piaţa Intim. Tel.
0771-449583.
Caut chirie la apartament cu 1
sau 2 camere nemobilat pe termen
lung. Tel. 0764-335767.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, dotat cu toate utilităţile,
situat în Luncă. Tel. 0355-426548.
Vând urgent apartament 2
camere, complet mobilat, renovat,
centrală termică, b-dul Muncii, la
parter, confort 1. Preţ negociabil
16.000 €. Exclus intermediari. Tel.
0765-665576.
Proprietar vând sau schimb
apartament 2 camere, et. 2/4,
Govândari, centrală, faianţă, gresie,
podele, izola ţie termic ă, u ş ă
metalică, mobilat, utilat 23.500 €,
nemobilat 21.500 € neg, sau schimb
cu 3 camere amenajat sau neamenajat, ofer diferenţă în bani sau autoturism de lux. Tel. 0728-813340.
Vând ap. 3 camere, b-dul
Republicii, bl. 8, et. 6, uşă metalică,
centrală, instalaţie pe ţeavă de
cupru, gresie, faianţă în baie şi
bucătărie, parchet în 3 camere,
balcon, boxă la demisol, curat şi
îngrijit. 28.500 €. Tel. 0729-010465.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE

În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. ANB NATIDAN S.R.L. cu sediul în Anina,
jud. Caraş-Severin.
Teren‚ în suprafaţă de 719 mp, în localitatea Băile Herculane,
Pecinisca, preţ 143.000 lei.
Licitaţia publică va avea loc în data de 28.05.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P.. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter,
jud. Caraş-Severin. Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot
obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la nr. tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC
GOSPODARUL SRL Reşiţa, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă, a următoarelor bunuri aparţinând
debitoarei:
l Teren extravilan Reşiţa Montană, în suprafaţă de 11.510 mp,
evaluat la suma de 46.040 euro;
l Teren intravilan Caransebeş, în suprafaţă de 285 mp, evaluat la
suma de 7.125 euro;
l Teren intravilan Caransebeş, în suprafata de 273 mp, evaluat la
suma de 6.825 euro;
l Teren intravilan şi construcţie, Reşiţa, str. Fântânilor, nr. 2, în
suprafaţă de 766 mp, evaluat la suma de 60.540 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 28.05.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L, relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.
Vând casă Reşiţa, Dealul Crucii
în stare bună, zonă liniştită, are 3
camere, anexe, garaj, sună pt.
detalii, preţ 16500 €. Tel. 0728510783, 0355-415608.
Vând garsonieră renovată şi
complet utilată, 11.000 € negociabil.
Tel. 0770-457512.
Vând casă în Gârliste, pentru
detalii sunaţi la 0767-878877 sau
0747-651037.
Vând locuinţă 4 camere, 2 băi +
2 balcoane, Reşiţa, Bd. A.I. Cuza, bl.
35, sc. 2, etaj 1, încălzire cu centrală. Tel. 0355-412389 (după ora 17).
Vând casă Cuptoare - Reşiţa, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, terasă, grădină mare, pădure, pământuri. Tel. 0355-412389 (după ora 17)
Vând teren arabil extravilan,
livadă 4100 mp şi arabil 1600 cu
1200 €, trebuie schimbaţii pomii. Tel.
0728-510783.
Vând teren extravilan 5700 mp
în Zorlenţu Mare cu 1200 €. Tel.
0355-415608, 0728-510783.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, diverse îmbunătăţiri, în Reşiţa lângă Kaufland, la preţul de 23.000 €. Tel. 0727-164181.
Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, parter înalt,
2 băi, excelent privatizare, preţ
36.000 € neg. Tel. 0771-390864.
Vând apartament 2 camere
confort 1 îmbunătăţit, situat în
Govândari, Micro IV. Bucătărie
mare, baie, balcon închis şi debara.
Toate uşile interior schimbate,
termopane, central ă, podele
laminate în camere şi gresie în
bucătărie, baie şi balcon. 26.000 €.
Tel. 0721-762913.
Vând apartament cu 2 camere în
Reşiţa, Bd. Al. Ioan Cuza, confort 1,
etaj 3, la bloc cu 4 etaje, izolat termic
(exterior şi interior), cu centrală
termică, termopane, cu gresie şi
faianţă, balcon închis, stare foarte
bună, ocupabil imediat, pre ţ
negociabil. Tel. 0771290801.
Închiriez spaţiu comercial, sp.
prest. servicii şi sp. locativ cu vad
comercial bun şi toate utilităţile la
D.N. Reşiţa-Timişoara în Bocşa
Română. Tel. 0732-097398.
Vând parcelă de 3400 mp şi
2900 mp în Crivaia Văliug în zona de
case de vacanţă, 13 €/mp. Tel.
0722-631009.
Vând/ofer spre închiriere garsonieră Luncă, Blocul Funcţionarilor.
Tel. 0722-420002, 0726-701010.
Vând parcelă pt. casă în Văliug
Crivaia satul de vacanta 29 €/mp,
aproape curent şi apă cu drum bun
de acces. Tel. 0722-631009.

Vând parcelă 4,64 ha, pământ f.
bun lucrat, în oraş Recaş între Bega
şi gară, cu extras de carte şi taxe la
zi cu 5000 €/ha. Tel. 0722-631009.
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 €/lună + 2 luni
avans garan ţie. Info e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com
Vând garsonieră în Reşiţa, pe
aleea Albăstrelelor, 23 mp, stare
bună. Preţ 9.000 € neg. Tel. 0765983271.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând teren pentru construcţii,
800 mp, Bocşa Montană, strada
Lerniţei, lângă pădure, acces la
toate utilităţile, preţ 10.000 €. Tel.
0744-359116.
Vând casă 3 camere, teren 2590
mp, la 15 km de Gătaia cu 16.200 €
sau schimb cu casă, cu teren, în
zonă de deal sau munte. Tel. 0742127772.
Vând apartament în stare foarte
bună, în zona Intim (lângă piaţă), cu
2 camere, bucătărie, baie, balcon
închis, complet mobilat, termopan,
internet, podele laminate, uşă metalică, etaj 4 cu acoperiş, preţ 19.500 €
negociabil. Tel. 0766-569674.
Cumpăr grădină/sălaş în zona
Renk, la un preţ decent. Tel. 0744678610.
Vând ap. 3 camere nerenovat în
bloc de 4 etaje la et. 3 lângă Prescom, sus în oraş. Ap. decomandat
cu 2 băi, 32.000 € negociabil. Tel.
0724-526062.
Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătăţit, izolat exterior, preţ
13.500. Tel. 0746-769501.
Vând sediu birouri (apartament
52 mp), parter bloc Rev. din Decembrie (în spatele universit ă ţii),
amenajat. Preţ 35.000 €. Tel. 0748188386.
Vând garsonieră renovată, complet utilată, et. 2, Al. Albăstrelelor,
11.000 € neg. Tel. 0770-457512.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând casă mare în Bocşa
Montană, compusă din 2 corpuri,
dispune şi de un spaţiu comercial.
Casa e situată la strada principală.
Contact adelatelechi@yahoo.com
tel. 0255-552020 sau 0748-051170.
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România este singurul stat membru din cele
27 care nu are organizaţii agricole naţionale
reprezentate în confederaţiile europene, a
declarat comisarul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, la Conferinţa
Naţională a Agricultorilor.

Camera Deputaţilor a respins proiectul
de lege privind revizuirea Constituţiei
României , iniţiat de Administraţia
Prezidenţială în 2011 şi preluat de PDL.
Documentul urmează să intre în dezbaterea
Senatului.

Termenul-limită de depunere a declaraţiei pe
veniturile realizate în anul 2012 de către
persoanele fizice este 27 mai 2013, în caz contrar
amenzile putând ajunge la 500 de lei, se arată întrun comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.

Sus]inerea IMM-urilor în vederea realiz@rii de
investi]ii }i crearea de noi locuri de munc@
Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru susţinerea în continuare a
IMM-urilor în vederea realizării de investiţii şi crearea de noi locuri de
muncă. Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume
nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 de
euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier. Prin noua
schemă de ajutor se introduce condiţia de a crea până la finalizarea
investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani după aceea:
l 7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 pentru persoane care nu au
avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor
de minimis de la 100.000 de euro până la 200.000 de euro inclusiv
l 5 locuri de muncă, din care cel puţin 2 pentru persoane care nu au
avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor
de minimis de până la 100.000 de euro inclusiv
Prezenta Hotărâre se aplica ajutoarelor acordate întreprinderilor
din toate sectoarele cu excepţia celor prevăzute în Art. 1 alin. 1 din
Regulament, astfel:
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în sectoarele pescuitului şi acvaculturii reglementate de regulamentul
(CE) nr 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind
organizarea comuna a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de
acvacultura
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în producţia primara de produse agricole astfel cum sunt enumerate în
Anexa 1 la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene denumit în
continuare Tratat
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în transformarea şi comercializarea produselor agricole astfel cum
sunt enumerate în Anexa I la Tratat atunci când valoarea ajutorului este
stabilita pe baza preţului sau a cantităţii produsului în cauza
achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţa de
întreprinderile în cauză
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în transformarea şi comercializarea produselor agricole astfel cum
sunt enumerate în Anexa I la Tratat atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţiala sau integrala către producătorii primari
l Ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe
sau către state membre ale UE, respectiv ajutoarelor legate direct de
cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei
reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de
activitatea de export
l Ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor
importate
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în sectorul cărbunelui în sensul Regulamentului (CE) nr 1407/2002 al
Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria
cărbunelui
l Ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de
mărfuri acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de
mărfuri în numele terţilor
l Ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate
Pe lista întreprinderilor care beneficiază de ajutorul de minimis se
afla şi cele care au ca domeniu de activitate sportul, învăţământul şi
cercetarea.

Regionalizare-descentralizare

Proiect

Începând cu 15 mai, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP) pune la dispoziţia publicului
informaţiile de actualitate cu privire la procesul de
regionalizare-descentralizare, în secţiunea dedicată din siteul MDRAP, www.mdrap.ro.
Secţiunea găzduieşte informaţii actualizate permanent
despre cadrul organizatoric şi legislativ al procesului de
regionalizare-descentralizare, etapele procesului, activitatea
Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG) şi a
Comitetului Tehnic Interministerial pentru RegionalizareDescentralizare (CTIRD) documentele oficiale adoptate în
domeniu. Vă invităm să consultaţi această secţiune pentru
informaţii despre evoluţia procesului, despre dezbaterile
organizate de minister şi studiile sau analizele prezentate de
specialişti la aceste evenimente, ca şi comunicatele sau
materialele de presă difuzate de minister.
Pe site sunt disponibile, alături de informaţii - text, fişiere
foto-video de la evenimente, sau cu cele mai recente declaraţii publice ale reprezentanţilor ministerului pe această temă.
Secţiunea Regionalizare-descentralizare este organizată
după următoarea structură:
l Despre regionalizare
l CONREG - Consiliul Consultativ pentru Regionalizare
l CTIRD - Comitetul Tehnic Interministerial pentru
Regionalizare-Descentralizare
l Întâlniri şi dezbateri
l Studii şi sinteze
l Presă
Noua secţiune din site-ul MDRAP este unul dintre
instrumentele de comunicare prin care ministerul îşi propune
să menţină un nivel cât mai ridicat de informare cu privire la
evoluţia procesului şi la activitatea MDRAP în domeniu. Siteul completează celelalte forme de comunicare utilizate de
minister în mod curent: declaraţiile şi comunicatele de presă
(format text şi video), postările pe conturile Facebook şi
Twitter, prezentările şi publicaţiile de pe Slideshare şi Issuu,
sau buletinul electronic săptămânal.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
este instituţia desemnată să asigure coordonarea şi
monitorizarea derulării întregului proces de regionalizaredescentralizare, aşa cum a fost definit prin Memorandumul
aprobat în februarie 2013 de Guvernul României, privind
adoptarea măsurilor necesare pentru demararea procesului.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 15
mai, Ordonanţa de urgenţă pentru
modificarea Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a Legii nr.
277/2010 privind aloca ţia pentru
susţinerea familiei, republicată.
Prezentăm proiectul în forma supusă
dezbaterii publice:
Prin proiectul de ordonan ţ ă de
urgenţă alăturat se propune modificarea
Legii nr. 416/2001 şi a Legii nr. 277/2010
în vederea reglement ării măsurilor
speciale destinate beneficiarilor acestor
legi pentru acoperirea cheltuielilor
suplimentare determinate de creşterile
prognozate de preţuri la energie electrică
şi creşterea preţului la energie electrică şi
gaze naturale.
În acest scop se prevăd următoarele:
l Majorarea nivelului venitului minim
garantat cu 8,5% începând cu drepturile
aferente lunii iulie 2013 şi cu 4,5%
începând cu drepturile aferente lunii
ianuarie 2014
l Majorarea limitei de venituri până la
care se acordă alocaţia pentru susţinerea
familiei de la 370 lei/membru de familie la
530 lei/membru de familie, cu menţinerea
a două intervale de venituri 0 - 200
lei/persoană şi 201 lei/persoană - 530
lei/persoană şi a cuantumului alocaţiei cu
30%, începând cu drepturile aferente lunii
iulie 2013
l Pentru persoanele/familiile cu
drepturi de ajutor social stabilite anterior
lunii iulie 2013, respectiv lunii decembrie
2013 au fost prevăzute măsuri tranzitorii
constând în acordarea diferenţei de sume
dintre nivelul stabilit anterior şi noul nivel
al venitului minim garantat.
Noua conducere a Parchetului
General, DNA şi DIICOT: procuror
general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - TiberiuMihail Niţu, prim adjunct al procurorului
general - Dimitrie-Bogdan Licu, adjunct
al procurorului general - Codruţ Olaru,
procuror şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie - Laura Codruţa Kovesi,
procuror şef al Direcţiei de Investigaţie a
Infracţiunilor de Crimă Organizată şi
Terorism - Alina-Mihaela Bica, adjunct al
procurorului şef al DIICOT - ElenaGeorgiana Hosu.

l Comisia specială de revizuire a Constituţiei a decis prelungirea termenului pentru depunerea amendamentelor până pe 27 mai l Premierul Victor Ponta a
anunţat o rectificare bugetară după 1 iulie, dar a afirmat că nu sunt posibile nici creşteri salariale şi nici nu se vor reduce contribuţiile de asigurări sociale l
Legislaţia va fi modificată astfel încât nu va mai fi permisă amplasarea de panouri fotovoltaice pe terenurile agricole, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin l România va găzdui, în perioada 3 - 7 iulie, reuniunea Organizaţiei Mondiale a Turismului, al cărei preşedinte prin rotaţie este în prezent l Spania
va liberaliza total piaţa muncii pentru români din 2014, conform tratatelor UE l Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, a decis declararea datei de 14
mai Ziua Dreptului Internaţional Umanitar l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 393/2013 pt.
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pt. persoane juridice
şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a
modelului şi conţinutului acestora (M.O. 185/03.04.2013)
l O.u.G. nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr. 187/03.04.2013)
l Ministerul Justiţiei - Regulamentul din 25.03.2013,
Regulament privind asistenţa religioasă a persoanelor
private de libertate aflate în custodia Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor (M.O. nr. 187/03.04.2013)
l Ordinul Autorit ă ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 111/2013 privind modificarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind
adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă
numai a brichetelor care prezintă caracteristici de
siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a
brichetelor fantezie (M.O. nr. 187/03.04.2013)
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l Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 765/2013 pentru
modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.417/C/2006
privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice
fără scop patrimonial (M.O. nr. 190/04.04.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 430/2013
privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale
Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor
verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale
administraţiei publice centrale (M.O. nr. 194/05.04.2013)
l H.G. nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 2.092/91 (M.O. nr. 194/05.04.2013)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 449/2013 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor
minime contractate de spitale cu casele de asigurări de
sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru
pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de
competenţă (M.O. nr. 196/08.04.2013)

l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
nr. 578/2013 pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din
Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.
400/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. 198/08.04.2013)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 478/2013 privind
desfăşurarea activităţilor în domeniul transplantului (M.O.
nr. 201/09.04.2013)
l O.u.G. nr. 22/2013 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de
organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (M.O. nr.
202/09.04.2013)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din
oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din
oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică
sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare (M.O. nr. 203/10.04.2013)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Procedura
din 28.03.2013 de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
(M.O. nr. 203/10.04.2013)

Danemarca amână pe termen nelimitat obiectivul de adoptare la moneda euro. Premierul Helle
Thorning-Schmidt a spus că un curs de schimb fix,
fără aderarea la zona euro, se dovedeşte cel mai bun
regim valutar pt. ţara ei. Danemarca a respins ultima
dată moneda euro într-un referendum din 2000.

Vorbind recent la o conferinţă de presă la Casa Albă alături de
Barack Obama, David Cameron a reiterat mesajul său potrivit căruia
Marea Britanie ar trebui să facă alegerea privind rămânerea în UE,
după ce reformele din uniune au fost implementate. Obama l-a
susţinut pe Cameron în afirmaţiile sale, spunând că mai bine "repară
ceea ce s-a stricat într-o relaţie foarte importantă, înainte să o rupă".

India şi China vor studia noi modalităţi de a rezolva problemele graniţei comune, a declarat la New
Delhi premierul chinez Li Keqiang, în prima sa vizită
oficială în străinătate. China şi India sunt în dezacord
cu privire la zone mari ale frontierei lor de 4000
kilometri şi au purtat un scurt război acum 50 de ani.

Contul bancar de care aveţi nevoie
Noile măsuri le-ar garanta cetăţenilor
UE dreptul legal de a-şi deschide un cont
bancar oriunde în UE şi posibilitatea de aşi schimba mai uşor banca.
Ast ăzi, când plă ţile electronice
înlocuiesc tot mai mult plăţile în numerar,
toată lumea are nevoie de un cont bancar.
Totuşi, aproximativ 25 de milioane de
europeni nu au un cont bancar, cu toate că şil doresc. Circa 2,5 milioane de persoane care
au solicitat deschiderea unui cont s-au
confruntat cu un refuz, din diverse motive. De
exemplu, unii solicitanţi au fost respinşi
pentru că băncile i-au considerat prea săraci.
Cetăţenilor care nu au cont bancar le
este greu sau chiar imposibil să-şi primească salariile sau indemnizaţiile sociale, să
transfere bani sau să facă achiziţii care
necesită un card de credit sau de debit.
Comisia a încercat să intervină, de
exemplu încurajând băncile să simplifice, din
proprie iniţiativă, condiţiile puse solicitanţilor.
Au trecut de atunci doi ani, dar lucrurile nu sau schimbat prea mult.
Este acum nevoie de aplicarea unor
măsuri obligatorii, pentru ca toţi cei care îşi
doresc un cont să îl poată avea. Propunerile
Comisiei ar urma:
l să le permită europenilor, indiferent de
situaţia lor financiară, să îşi deschidă un cont
bancar de bază, oriunde în UE - dându-le
astfel posibilitatea să efectueze operaţiunile
bancare esenţiale
l să îi ajute pe consumatori să compare
mai uşor comisioanele percepute pentru

conturile de plăţi - aceştia ar beneficia de
informaţii mai clare din partea furnizorilor de
servicii bancare şi în fiecare ţară ar urma să
existe un site independent care să permită
compararea taxelor
l să stabilească o modalitate simplă şi
rapidă care să le permită titularilor de cont să
treacă la o altă bancă sau la un alt furnizor de
servicii bancare oriunde în UE.
Datorită acestor măsuri, cetăţenii vor
putea opta pentru contul bancar care răspunde cel mai bine nevoilor lor, chiar dacă
acesta este oferit de un furnizor din altă ţară
a UE. Acest lucru ar avea beneficii şi asupra
pieţei, pentru că ar creşte competitivitatea,
ca urmare a scăderii comisioanelor.
Băncile vor avea şi ele de câştigat,
pentru că se vor introduce norme mai
consistente la nivelul UE şi se va reduce
birocraţia, ceea ce le va ajuta să îşi extindă
operaţiunile.
Ţările UE ar putea să introducă norme
naţionale pentru a stabili, de exemplu, dacă
deschiderea conturilor bancare cu servicii de
bază ar urma să se facă la un preţ modic sau
gratuit. Nu este obligatoriu ca toate băncile
să fie implicate în această acţiune guvernele ar putea acorda unei singure
bănci posibilitatea de a oferi astfel de conturi.
Etapele următoare
Propunerile vor fi analizate de liderii UE
şi de Parlamentul European. Dacă vor fi aprobate, ele ar putea intra în vigoare în 2014.
Economie, finanţe şi impozite,
16/05/2013

Reforma protecţiei datelor în UE
Protecţia vieţii private este o îngrijorare majoră a multor europeni în epoca telefoanelor
inteligente şi a reţelelor sociale. Parlamentul European lucrează în momentul de faţă asupra
unor reguli care doresc siguranţa datelor personale ale europenilor atât online cât şi offline.
Comisia pentru libertăţi civile îşi pregăteşte poziţia asupra unui pachet legislativ care va
înlocui legislaţia în vigoare, ce datează din 1995. Reforma regulilor include dreptul la
ştergerea datelor, necesitatea unui consimţământ explicit pentru folosirea datelor personale
şi cerinţa la adresa companiilor de a explica politicile proprii de protecţie a datelor.
Un sondaj recent Eurobarometru arată că 70% din europeni sunt îngrijoraţi de faptul că
datele lor personale ar putea fi folosite neadecvat de către companii. Numai 26% din participanţii la sondaj au spus că au controlul complet asupra informaţiilor publicate pe reţelele
sociale. 18% din persoanele care cumpără online simt că au controlul datelor lor personale.
Parlament, Drepturile cetăţenilor, 13-05-2013

Ecoinovare
Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri
în valoare de 31,5 milioane EUR pentru cele mai bune
45 de proiecte în materie de ecoinovare. Întreprinderile
din întreaga Europă pot transmite până la 5 septembrie
2013 propunerile lor menite să introducă pe piaţă soluţii
ecologice inovatoare în următoarele cinci domenii:
l reciclarea materialelor
l apa
l materialele de construcţii durabile
l afacerile ecologice
l sectorul alimentelor şi băuturilor
45 de proiecte urmează să facă obiectul cererii
de propuneri
Cererea de propuneri vizează în principal întreprinderile private, în special IMM-urile care au dezvoltat un
produs, proces sau serviciu ecologic inovator, dar care
se confruntă cu dificultăţi în privinţa lansării pe piaţă.
Cererea de propuneri oferă cofinanţarea până la 50 % a
costului proiectului şi ar trebui să sprijine aproximativ 45
de proiecte noi în acest an.
185 de proiecte sunt în prezent în desfăşurare
Urmează să fie lansate aproximativ 50 de proiecte
din cadrul cererii de propuneri de anul trecut şi peste
185 de proiecte sunt deja în curs de desfăşurare. Printre proiectele actuale se numără, de exemplu: optimizarea tehnologiei de reutilizare a cărămizilor vechi în
sectorul construcţiilor; producerea de încălţăminte din
piele care nu conţine substanţe chimice periculoase;
utilizarea CO2 pentru a valorifica o sursă naturală de
Omega-3; şi o tehnică nouă de fabricare a covoarelor.
Context
Ecoinovarea este finanţată prin Programul-cadru
pentru competitivitate şi inovare (CIP) şi dispune de un
buget de aproximativ 220 de milioane EUR pentru
perioada 2008-2013. Aceasta sprijină produsele
demonstrate din punct de vedere tehnologic care
contribuie la o mai bună utilizare a resurselor naturale
ale Europei. Ecoinovarea reprezintă una dintre
componentele ecologice ale CIP şi contribuie la Planul
de acţiune privind ecoinovarea (EcoAP). Programul
este gestionat de Agenţia Executiv ă pentru
Competitivitate şi Inovare (EACI).
Cererea de propuneri din 2013 este deschisă până
la 5 septembrie. La data de 27 mai, va avea loc în clădirea Charlemagne, la Bruxelles, în Belgia, Ziua europeană de informare privind ecoinovarea, în cursul căreia se
vor prezenta informaţii detaliate cu privire la priorităţi şi
sfaturi privind depunerea candidaturii pentru finanţare.
Comisia Europeană: IP/13/443, 17/05/2013

O rezoluţie nelegislativă votată recent de PE cere ca modificările legislaţiei presei din statele membre, care ar facilita ingerinţa
guvernelor în activitatea media, să fie monitorizate anual la nivelul UE. Pentru a asigura libertatea şi pluralismul presei, Directiva
serviciilor media audiovizuale trebuie revizuită şi condiţiile de lucru ale jurnaliştilor trebuie îmbunătăţite, se mai arată în textul rezoluţiei.

Secretarul General al ONU,
Ban Ki-moon, a declarat că sprijină
ferm eforturile comune rusoamericane pentru convocarea unei
conferinţe internaţionale privind Siria
luna viitoare.
După întâlnirea cu Lavrov, în
marja unei sesiuni a Consiliului
Arctic, în Suedia, Secretarul
american Kerry a spus că rămâne
optimist în privinţa participării atât a
rebelilor cât şi a oficialilor guvernului
Assad la discuţiile de la Geneva.
Summit-ul de anul trecut s-a încheiat fără un acord privind tranziţia
politică în Siria. Pentru grupuri
siriene de opoziţie, îndepărtarea lui
Assad este o condiţie prealabilă
pentru orice fel de negocieri.
Partidul de centru-dreapta
GERB a câştigat alegerile parlamentare desf ă şurate în Bulgaria,
obţinând 30,5 % din voturi. Este o
premieră pentru statul vecin ca un
partid să câştige două runde de
alegeri consecutiv dar şi scorul, un
milion de votanţi pentru GERB,
reprezintă o premieră.
Partidul Socialist Bulgar (BSP) sa clasat pe poziţia a doua, cu 26,6%
din voturi, urmat de Mişcarea pentru
Drepturi şi Libert ă ţi (DPS, a
minorităţii turce) - 11,3% şi Partidul
naţionalist Ataka, cu 7,3%.
Comisia Electorală Centrală a
publicat şi lista cu numele deputaţilor
din noul parlament cu 240 de locuri.
GERB va avea 97 locuri, BSP - 84,
DPS - 36, iar Ataka - 23.
Pentru alegerea unui guvern sunt
necesare cel puţin 121 voturi.

S-au împlinit 50 de ani de la
hotărârea Curţii Uniunii Europene de
Justiţie care a stabilit unul dintre
principiile fondatoare ale dreptului
Uniunii Europene: efectul direct.
Potrivit acestui principiu, dreptul
Uniunii nu creează numai obligaţii
reciproce între statele membre, ci
produce, în favoarea cetăţenilor şi a
întreprinderilor, efecte imediate
conferindu-le drepturi individuale pe
care autorit ă ţile şi instan ţele
naţionale trebuie să le protejeze.

l Preşedintele Barack Obama şi omologul său chinez, Xi Jinping, vor avea prima lor întâlnire după ce Xi a devenit preşedinte în martie l Fatah şi Hamas au
convenit să formeze un guvern de uniune în termen de trei luni, a declarat un înalt oficial al Hamas agenţiei de ştiri palestiniene Ma'an, preluată de Jerusalem
Post l Cu şapte luni înainte de aderarea Letoniei la zona euro, programată a avea loc la 1 ianuarie 2014, majoritatea locuitorilor se opun monedei unice, arată
rezultatele unui sondaj de opinie l Alegerile generale din Pakistan au fost câştigate de partidul Ligii Musulmane (PML-N) condus de Nawaz Sharif, premier între
1990-1993 şi 1997-1999 l Japonia şi India au căzut de acord cu privire la reluarea discuţiilor privind cooperarea bilaterală în domeniul dezvoltării energiei
nucleare l Cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit recent cu Papa Francis în timpul unei scurte vizite la Roma l

Maşina zburătoare
Terrafugia prezintă următoarea generaţie de maşini
zburătoare.
Nu cu mult timp în urmă, mult mediatizata firmă Terrafugia
din Massachusetts, USA, a prezentat detaliile unui nou design
pentru o maşină zburătoare hibridă, TF-X, deşi compania este
în urmă cu livrarea primului model, Transition, mai puţin radical.
Cititorii fideli sunt, fără îndoială, familiarizaţi cu Transition.
În esenţă, este o idee simplă: un avion uşor care îşi poate plia
aripile şi naviga în siguranţă pe şosele. Decolează şi
aterizează normal pe piste de aterizare la fel ca orice altă
aeronavă uşoară. Apoi, în loc să fie pusă într-un hangar, pilotul
conduce pur şi simplu maşina oriunde el sau ea au de gând şi
o parchează la fel ca pe o maşină.
Nu este o maşină pentru fiecare zi, nici un aparat de zbor
pentru toată lumea: costisitoare şi modalitate relativ
anevoioasă pentru obţinerea licenţei de pilot, deşi mai simplă
spre deosebire de cea pentru un pilot privat cu o calificare
normală.
În caz de vreme rea, care, în general, menţine la sol piloţii
privaţi obişnuiţi, care nu deţin instrumente profesionale
scumpe, proprietarul Transition ar conduce pur şi simplu tot
drumul pe şosea.
Cei de la Terrafugia au sperat să înceapă livrarea acestui
model în 2009, data a fost însă amânată pentru intervalul
ianuarie 2015 - martie 2016. "Lucrăm acum la un ciclul de
reproiectare suplimentar, care nu a fost anticipat la începutul
programului. Acest redesign va aborda unele probleme care
au fost descoperite în timpul testelor care s-au desfăşurat de
peste un an. După ce acest redesign este complet, Terrafugia
va construi un Body in white sau BIW pentru testele de
coliziune fizice urmate de teste finale de zbor ale prototipului
nostru înainte de producţie. În funcţie de ceea ce se întâmplă

cu testele de coliziune, prima livrare este estimată a fi între este în sarcină se reîncarcă bateriile.
ianuarie 2015 şi martie 2016", potrivit Terrafugia.
Provocarea acestui proiect constă în tehnologia necesară
care pare împinsă peste limita existentă actual. Un singur
exemplu, motoarele foarte uşoare pentru aeronave sunt
puţine în lume, iar cele care există aparţin ramurii exotice din
armata SUA cu cerinţe speciale (şi anume puşcaşii marini şi
comanda Operaţiuni Speciale), nu sunt organizaţii comerciale
sau persoane bogate. Ele nu sunt propulsate de motoare cu
piston, având nevoie de îmbunătăţirea raportului puteregreutate oferită de turbine cu gaze. Deci, nu sunt simplu de
fabricat, şi posibilitatea de a le face alimentate de la baterie
este destul de incertă, în prezent.
"Terrafugia", în latină "a scăpa de pe Pământ", este
compusă dintr-o echipă de ingineri care au avansat ideea de
aeronave cu caracter personal din 2005. A fost fondată de
cinci absolvenţi ai MIT.

A doua generaţie de "maşină zburătoare", cu schimbări
radicale, TF-X, aşteptată în "opt la doisprezece ani" conţine
tot ceea ce Transition nu are. E silenţioasă, probabil destul de
puţin zgomotoasă pentru a opera în zonele urbane. Această
Transition
maşină nu este doar primul hibrid zburător din lume, este, de
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
asemenea, prima care dispune de auto-conducere şi de auto- ed&v=KeXRGhhKDGs#!
aterizare. În timp ce Terrafugia declară că "veţi avea întotsau
deauna ultimul cuvânt de spus în cazul în care sunt condiţii de
http://www.youtube.com/watch?v=iE2Ij7Rfw1Q
siguranţă pentru aterizare," TF-X este pe deplin capabilă să
TF-X
gestioneze procesul de aterizare fără intervenţie umană.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
Decolare este automatizat, de asemenea. O combinaţie
ed&v=bp2TWNpT
de propulsoare electrice gemene de 600 de cai putere şi un
motor de 300 de cai putere asigură trecerea de la decolare
verticală la o viteză maximă de croazieră de 322 de kilometri
pe oră, cu o autonomie de 800 kilometri. Şi în timp ce motorul
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

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

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

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

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Ofer căţeluşi de două luni spre
adopţie. Tel. 0724-761770.
Vând şah de sticlă şi unitate PC,
mouse, tastatură. Tel. 0747-070905
Vând un brâu de piele, cu
modele ornamentale zona Banat,
vechi de 100 ani, bun pentru muzee,
preţ neg. Tel. 0727-268027.
Vând covor persan 2,5/3,5 m,
150 lei. Carpetă pluş pt. canapea,
50 lei neg. Tel. 0255-221036 după
ora 16.
Vând bibelouri, diferite figurine
şi farfurioare dantelate. Tel. 0255221036 după ora 16.
Vând în Reşiţa instante pe gaz şi
butelie pentru 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 foarte vechi, de
colec ţie; storc ătoare de fructe
profesionale, 200 lei. Tel. 0729824413. (RR)
Cumpăr laptop sau tabletă în
stare bună. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 KW,
germană, 500 lei; motor trifazic 4
KW, 400 lei; maşină de scris germană nouă, 150 lei; masă sufragerie
placată cu gresie, 200 lei; cuier de
hol din fier forjat proveninţă Germania, 100 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând P4 cu monitor lcd, 400 lei;
P4 cu monitor lcd, 300 lei; P4, 150
lei; monitor lcd de 15, 100 lei; dvd
portabil, 130 lei; casetofon MP3 cu
cd pentru maşină, 120 lei; monitor
nou 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 Vaio pentru piese,
100 lei; laptop P3 Medion în stare de
funcţionare, 200 lei; hdd de 250, 100
lei; televizor Grundig diagonala 70,
150 lei; televizor Siemens sport,
diagonala 37, cu telecomandă, 100
lei; GPS pentru maşină, recent adus
din Spania, cu harta Spaniei, 150
lei. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând 2 butoaie 400 l, din lemn
de stejar pentru păstrat ţuică, 300
lei/buc. Tel. 0255-240257. (RR)
Vând oglindă pentru hol,
1.30x0.35 m, 60 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covoraş rotund persan,
60 lei; încărcătoare telefon, 10
lei/buc; veioză dormitor, 14 lei;
veioză birou, 14 lei; aparate defecte
pentru piese: aspirator, prăjitor
pâine; suport inox pentru perie şi
hârtie igienică la baie; baterie nouă
chiuvetă; canapea nouă, 60 lei; 1
pereche cizme din piele culoare
neagră mărimea 38, 550 lei; 1
pereche schiuri, 70 lei; geacă iarnă;
uşă pliantă, 70 lei; tablou pictat în
1980, 80 lei; 4 tablouri mici;
încărcătoare pentru telefoane
mobile, începând de la 5 lei/buc; set
pentru condimente din 12 piese, 6
mari, 6 mici. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)
Vând în comuna Vrani, familie
de albine Dadan, 40 lei rama. Tel.
0355-082337, 0762-134933. (RR)
Vând mobilă sufragerie din lemn
de brad, 1000 lei; colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobilă dormitor
completă, 1600 lei; pat de dormitor
dublu complet cu noptiere şi saltele,
600 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 pentru persoane cu
invaliditate, nou, 100 €; maşină de
cusut cu pedală Singer, 100 €; maşină electrică de cusut încorporată
într-un mobilier, 100 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Goruia 2 vaci bălţate
româneşti, 7 şi 9 ani, gestante luna
8-a, 3.500 lei neg. Tel. 0721-151956
Vând la Oraviţa roiuri de albine
cu ladă sau fără ladă, roi artificial;
lăzi de albine, multietajate, Dadant,
cu magazie, doar cu ramele în ele,
80 lei/buc. Tel. 0767-791282, 0762179725. (RR)
Vând dulap cu 2 uşi, 50 lei; dulap
cu vitrină, 100 lei; maşină de cusut
Ileana, 160 lei. Tel. 0742-698947 (rr)
Vând la Anina mânz semimuran, 2400 lei neg. Tel. 0740145324. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Philips, 300 lei. Tel. 0355-804950.
Vând în Reşiţa antenă satelit
nouă, 1000 lei. Tel. 0723-188347 (rr)
Vând la Bocşa 25 de stupi, 500
lei/buc. Tel. 0737-064137. (RR)
Vând în Reşiţa hotă Zanussi, 60
lei; sursă calculator cu tot cu coolerul de răcire pt. procesor, 20 lei;
cărucior pentru copil, 50 lei; 2 boxe
cu suporţi, 35 lei/buc; 2 boxe 50 W,
30 lei/buc; lustră cu ventilator cu 4
becuri, 50 lei; lustre cu 2-3 braţe, 10
lei/buc; lustră cu spoturi, 40 lei;
casetofon auto Daewoo cu faţă
detaşabilă, 40 lei; scaune metalice,
20 lei/buc; jaluzele orizontale,
diferite dimensiuni, 10 lei/buc; masă
culoare neagră, picioare detaşabile,
80 lei; grilaj pentru rafturi cu înălţime
ajustabilă, 80 lei; masă pentru
sudură, 40 lei; antenă parabolică,
fără aparatură, 40 lei; săniuţă, 90 lei;
bicicletă pentru copii 4-8 ani, 130 lei;
aspirator 1300 W, 80 lei; filtru cafea,
20 lei. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând la Borlovenii Noi ladă pentru car sau căruţă, 280 lei; telefon
mobil nou Huawei G750, cu 1 cartelă, ecran digital, căşti, cablu date,
150 lei. Tel. 0762-378703. (RR)
Vând la Bocşa o pereche de cai,
5500 lei respectiv 4000 lei. Tel.
0355-566569. (RR)
Vând în Bocşa Română cazan
ţuică din inox, 130 l, cu răcitor de
cupru, are şi alimentare laterală,
1000 €; masă de circular mare, cu
motor trifazic, 800 lei; motor electric
trifazic 11 KW, 3000 rotaţii, 1000 lei;
ax pentru abric, are şi cuţite pe el,
mărimea 300 mm, 200 lei; cântar
550 kg, 200 €; reductoare noi cu
raportul 1 la 45, 300-500 lei bucata;
curele trapezoidale noi, 22x14x
2860, 20 lei/buc. Tel. 0747-877713,
0757-546078. (RR)
Vând la Măureni sobe cu 350,
400 şi 500 lei; maşină de spălat, 400
lei; frigider, 150 lei; cuptoare
electrice cu 60 şi 80 lei; televizor,
250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Bănia cazan 250 l de
făcut ţuică nou, 1500 € neg. Tel.
0762-609446. (RR)
Cumpăr în Reşiţa mobilă de
bucătărie. Tel. 0255-220526, 0754373410. (RR)
Vând mobilă pentru curte sau
grădină din ratan, compusă din 2
fotolii cu masă, achiziţionată recent
din magazin de specialitate, stare
foarte bună; mobilă pentru curte
confecţionată din metal, compusă
din 2 scaune tip fotoliu cu masă şi
umbrelă, 500 lei. Tel. 0770-751533,
0355-426552. (RR)

Vând în comuna Bănia 2 vaci
gestante rasa Bălţată Românească,
una la a 3-a fătare şi una la prima
fătare, 3000 lei respectiv 2700 lei.
Tel. 0762-604840. (RR)
Vând la Şopotu Vechi vioara
straduari de trei sfert, 1000 €; vioara
veche de trei sfert, 100 $; colecţie
timbre filatelice anii 1964-1984,
complet, româneşti, ştampilate şi
neştampilate plus timbre străine, cu
tot cu clasoare, 1000 €. Tel. 0742628903. (RR)
Vând fotoliu pentru 2 persoane,
250 lei; masă bucătărie din lemn,
nouă, 100 lei. Tel. 0744-661866. (rr)
Vând uşă pliantă, covoare şi
televizor color. Tel. 0761-137478 (rr)
Vând la Bocşa mobilă de tineret,
canapea inclusă în ea, stare foarte
bună, 800 lei neg; canapele şi fotolii;
maşină de cusut electrică. Tel.
0746-355920. (RR)
Vând la Câlnic o viţea neagră, 5
luni, 1500 lei; vacă 7 ani, recent a
născut, 4500 lei; generator de
curent pe benzină cu motor Honda,
2000 lei. Tel. 0755-078696. (RR)
Cumpăr la Câlnic baloţi mici de
paie, ofer 0,7-0,8 lei. Tel. 0755078696. (RR)
Vând la Ezeriş maşină de stors
miere de stup, 250 € neg. Tel. 0255235334. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare, 450 lei; masă de calculator
făcută la comandă, 100 lei; dulap 2
uşi, 300 lei; diferite plăci marmură,
30 lei/buc; diferite cauciucuri de
vară, 50 lei/buc; motoare de ATV
noi, 1000 lei/buc; biciclete vechi şi
noi, 200-800 lei; maşini tocat carne,
30 lei/buc; ladă frigorifică mare,
marca Privileg, 2 m lungime, 1000
lei. Tel. 0355-425973, 0729-022526
Vând în Caransebeş rochie de
mireasă, 500 lei neg. Tel. 0756040911. (RR)
Vând mânz 1 an, 2000 lei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Re şi ţa sufragerie
Topliţa, 350 lei; cameră tineret, 250
lei; dormitor, 400 lei; colţar de salon,
300 lei; 2 sobe de încălzit pe lemne
tip şemineu cu burlane şi coturi
emailate, 400 lei/buc; măsuţă de
salon cu 2 tabureţi, 100 lei; servantă
de televizor, 150 lei; măsuţă pentru
calculator, 50 lei; maşină tăiat iarbă
cu fir; roabă metalică, 50 lei;
prelungitor de 25 m, 50 lei; pompă
submersibilă cu tot cu furtun, 100 lei;
2 butelii aragaz, 70 lei/buc. Tel.
0355-807321, 0731-168987. (RR)
Vând în Reşiţa 2 cratiţe inox cu
capac, garanţie pe viaţă, de 10 şi 20
l, ambele 900 lei. Tel. 0740-343942,
0355-414141. (RR)
Vând la Bocşa scaun de
bicicletă pentru copii, recent adus
din Germania, 100 lei; feliator marca
Krupp, 100 lei; mobilă de baie
compusă din 4 corpuri, dulap înalt,
oglindă, mască de chiuvetă,
ambalaj original din Germania, 300
€. Tel. 0728-456748. (RR)
Vând aparat fotografic Canon
EOS 400D digital, cu obiectiv
original kit EF-S 18- 55, acumulator,
card de memorie, carduri de date,
stare foarte bună, 800 lei neg. Tel.
0723-470799. (RR)
Vând în Reşiţa saci rafie de
nisip, 6 lei/sac; hotă Zanussi nouă,
100 lei; mixer nou, 30 lei; telefon fix
performant nou, 30 lei; staţie cu linie
audio profesională, cu tuner, staţie
CD plus difuzor de 12 JDK, 1000 W,
250 RMS, difuzorul pt. bas nu are
cutie, 100 €. Tel. 0741-132202. (RR)
Vând la Oraviţa 2 uşi metalice,
dimensiune 2mx1mx3mm; 150 lei/
buc; 2 uşi mai mici; vând cupru. Tel.
0786-844776, 0735-744438. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein
fătată recent, 1200 €. Tel. 0720625826. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
Paf în stare perfectă de funcţionare;
mobilă tineret compusă din mai
multe piese; costum popular de
femei din zonă, 200 €; candelabre
cu 2, 8 şi 12 becuri; garnitură
pluşată, 250 lei. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (RR)
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Vând canapea tip fotoliu pat,
preţ 350 lei. Asigur transport şi
montaj. Tel. 0747-478023.
Vând hotă Zanussi stare perfectă 70 lei, 2 boxe 50w aduse din Germania 30 lei/buc, antenă parabolică
fără aparatură 40 lei, grilaj pentru
rafturi 80 lei. Tel. 0728-813340.
Vând masă cu picioare detaşabile 80 lei, corn căprior 200 lei, 2
lustre cu 2 şi 3 braţe 10 lei/buc, 3
scaune metalice 20 lei, casetofon
auto cu faţă detaşabilă 40 lei. Tel.
0740-520382.
Vând brichetă Zippo Black Ice
Vând în Caransebeş aragaz cu nouă, originală SUA şi telefon LG
3 ochiuri pentru picnic; flexuri, 60 GW520 aproape nou cu ts şi
lei/buc. Tel. 0768-776073. (RR)
tastatura qwerty. Tel. 0744-568143.
Cumpăr în Reşiţa căţeluş alb
rasa Bichon sau Pudel. Tel. 0733072796. (RR)
Vând mobilă, tablouri, ceas penVând bicicletă nouă Bike Alpine
dulă, generator electric, electronice,
boxe deck, pick-up, casetofon, bărbaţi. Tel. 0721-155683.
Dezmembrez Audi A6 din 2000,
magnetofon, staţii lumini disco ş.a.
2.5 TDI. Tel. 0741-631795, 0762Tel. 0745-834270.
Vând tv Loewe şi calorifer fontă 350914.
Cumpăr maşini avariate sau fără
22 elemenţi. Tel. 0771-365199.
acte.
Tel. 0741-631795, 0762Vând canistre, colţar, cuier de
350914.
lemn. Tel. 0255-232955.
Vând Golf 4 an 2001, climaVând viţel 2 luni. Tel. 0747tronic, computer bord, volan în 3
133278.
Vând pat dormitor extensibil şi spiţe din piele, scaune sport, 83.000
canapea în stare f. bună, culori km reali, carte service, 3000 € neg.
deschide. Preţ avantajos. Tel. 0727- Tel. 0749-015528. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Agila, an
309416.
2002,
motor 1000 cmc ecotec,
Vând generator electric Honda
injecţie totală, servo total, ABS,
5,5 kw. Tel. 0755-078696.
Vând betonieră 120 litri, f. bună, ESP, dublu airbag, direcţie asistată,
în Reşiţa. Tel. 0748-557922. Vând distribuţie pe lanţ, 5 uşi, consum
vioară mare şi una trei sfert, foarte foarte mic, cauciucuri noi iarnă/vară
convenabil; pikamer mare, Panzer, Michelin, înmatriculat recent în Rofoarte bun; betonieră roşie, bună, mânia, acte la zi, proprietar, nerulat
folosită foarte puţin, Reşiţa. Tel. în România 2200 €; Ford Escort
break Caravan, an 1998, motor 1.6
0748-557922.
Vând urgent colţar. Tel. 0722- injecţie 16 valve, servo total, dublu
airbag, ABS, închidere centralizată,
879262.
Vând 2 vaci de 7 şi 9 ani ambele geamuri şi oglinzi electrice, turele 2
gestante în luna 8. Preţ 3500 lei neg. chei, scaune încălzite, ambreiaj şi
distribuţie noi, gri metalizat fără
Loc Goruia. Tel. 0721-151956.
Cumpăr viţei 10-15 zile, rasa rugină, stare f. bună, înmatriculat în
Balţată românească, culoare alb- România, acte la zi, ITP 2015, 1200
€ fix; 4 jante tablă 13 ţoli cu 4 prezoaroşu. Tel. 0751-181398.
Vând masă 4 persoane 80 lei, ne pt. Ford, VW şi altele, toate cu
antenă parabolică 45 lei, casetofon 200 lei; motoare ventilatoare radiaauto Daewoo cu faţă detaşabilă 40 tor, casete direcţie mecanică şi
butuci roţi spate Opel, huse cu tije la
lei. Tel. 0740-520382.
Vând filtru cafea 20 lei, hotă portbagaj Astra break. Tel. 0729Zanussi 60 lei, scaune metalice 20 824413. (RR)
Vând sau schimb cu VW Golf de
lei, aspirator 80 lei, grilaj rafturi 70
lei, două lustre 15 lei/buc. Tel. 0728- 1.6 Variant un Mitsubishi Galant 137
cp, înscris, valoare 2300 €; motoci813340.
Cumpăr bicicletă copii, vând 2 cletă Aprilia clasic 125 cmc, 10.000
boxe 50w 30 lei/buc, săniuţă 80 lei, km rulaţi, 600 €; Suzuki GS500E de
trening bărbaţi 40 lei. Tel. 0740- stradă, 1400 €; telescoape spate noi
pentru Suzuki GS400-450, 300 lei
520382.
Vând maşină electrică de cusut perechea; electromotor nou pentru
Singer în cutie tip valiză, în stare Suzuki GS400, 80 €; kit de lanţ nou
foarte bună, cu multiple funcţii. preţ pentru Suzuki GS400, 100 €; aparat
echilibrat roţi moto, 300 lei; plăcuţe
320 lei. Tel. 0747-478023.
Vând circular în Reşiţa este bun de frână marca Ferodo noi pentru
cu pânze pentru ascuţit cuţite, Vw Touareg, Porsche Cayenne
topoare tăiat lemne, chiar şi pt. 2002, Mercedes Vito, BMW 525,
strung, cu 500 lei. Tel. 0728-510783. 150 lei setul; portbagaje auto
Vând un geam termpoan într-un biciclete, 60 lei/buc; Dacia Solenza,
canat 120/150 preţ 75 €, o vitrină an 2004, climă, 2000 €; roată
termopan albă 230/98 preţ 50 €, completă pentru Mercedes Vito, 200
covoare din Germania de la 50 lei. lei; 4 jante tablă de Nissan Primera
de 13 ţoli, 200 lei/set; cauciuc nou
Tel. 0749-044785.
Vând dulap cu 2 uşi culoare des- de vară pentru Logan, 150 lei; 2
chisă 250 lei, măsuţă de sufragerie cauciucuri C 195x70x15, 60 lei/buc.
100 lei, comodă tv 150 lei, maşină Tel. 0745-134127. (RR)
Vând Aro camionetă, stare bună
de spălat haine 100 €, maşină se
de
funcţionare, taxe la zi, 1000 €
spălat vase 100 €, ladă frigorifică
neg;
cabină de tractor U650, 1000
550 lei. Tel. 0749-044785.
lei.
Tel.
0732-508722. (RR)
Cumpăr timbre filatelice şi
Vând
în Reşiţa Skoda Fabia în
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@ stare impecabilă. Tel. 0723-188347.
(RR)
yahoo.com

Vrei să-ţi recuperezi banii plătiţi pentru timbrul de mediu?
ONORARIU 400 lei + TVA. Tariful de 400 de lei + TVA acoperă
cheltuielile cu recomandatele,deplasări şi salarii. ESTE CEL MAI
MIC DIN ŢARĂ!
Este singura variantă prin care vă puteţi recupera banii plătiţi
pentru timbru de mediu.
SUNTEŢI INTERESAT? VREŢI SĂ VĂ RECUPERAŢI BANII
IEFTIN ŞI SIGUR? APELAŢI CU ÎNCREDERE LA NOI.
http://cabinetavocat.biz/
cabineta@cabinetavocat.biz
0765-090911
Pierdut număr de înmatriculare,
ofer recompensă. Tel. 0761-452526
Vând la Sacu grăsuni, 80-90 kg,
10 lei/kg. Tel. 0760-456960. (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 pick-up, de colecţie, cu discuri
bonus, 150 lei; strung manual pt.
cozi de mătură, 200 lei; maşină de
cusut Veronica, nouă, 180 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând viţea rasa Holstein, 2000
lei; congelator cu 7 sertare, 500 lei.
Tel. 0720-102259. (RR)
Vând mobilă combinată completă, 800 lei. Tel. 0770-546592, 0769212428. (RR)
Vând aragaz cu 3 ochiuri, 70 lei;
frigider-congelator, 130 lei. Tel.
0740-028878. (RR)
Vând canapea extensibilă pentru 3 persoane, 200 lei; pat Drobeta,
20 lei; Pick-Up radio casetofon, 200
lei. Tel. 0255-218141, 0747-972902
Vând la Văliug un cazan de ţuică
60 l, 200 €. Tel. 0731-367703. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare vacă 8
ani, gestantă trecută de 7 luni, foarte
bună de lapte, rasa Băl ţat ă
Românească, trebuie ţinută la grajd
sau sălaş pentru că nu stă la iarbă,
4500 lei. Tel. 0255-232849. (RR)
Vând 10 familii de albine, 500 lei
familia. Tel. 0720-047750. (RR)
Vând la Clocotici masă de şah
foarte veche, 0.9x0.9x1 m, 1000 lei;
2 dulapuri de 150 de ani, 2 paturi şi 2
noptiere, 400 €. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)
Vând în Gârlişte masă extensibilă de 4 persoane cu picioare
detaşabile, 250 lei; calculator 386 cu
jocuri pentru copii, 350 lei. Tel. 0721858721. (RR)
Vând iezi pentru tăiat, 8 lei/kg.
Tel. 0742-127772. (RR)
Vând în Reşiţa televizor Thomson sport, 100 lei; combină Sony, 50
lei; PlayStation 1, 30 lei; mandolină
veche, 100 lei; călcător de draperii,
30 lei; calorifere, 100 lei/buc; butelie
cu aragaz 4 ochiuri, 200 lei; pantofi
sport Nike mărimea 48 1/2, 50 €;
cărucior sport, 100 lei; mobilă veche
din lemn de cireş sculptată cu mâna,
2 fotolii, 2 scaune, canapea, 1000
lei. Tel. 0748-362533. (RR)
Vând în Caransebeş 4 roţi de
car, stare foarte bună, se pot utiliza
pentru decor la pensiuni, 450 lei;
PlayStation 2 cu 2 jocuri, 300 lei. Tel.
0732-288701. (RR)
Vând la Re şi ţa drujb ă pe
benzină Stihl, 450 lei; canoe pentru
3 adulţi şi 1 copil, cu suporţi pentru
beţe de pescuit, vâsle, 1600 lei. Tel.
0731-186555. (RR)

Auto-Moto-Velo
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Reparaţii maşini de spălat,
frigidere, cuptoare cu microunde,
instalaţii electrice, sanitare, termice
şi interioare oferim garanţie şi
preturi minime. Tel. 0746-213516.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Execut orice tip de instalaţie
sanitar ă şi electric ă, repara ţii
interioare la preţuri minime. Tel.
0752-124241.
Transport mobilă, ridic moloz,
transport tot felul de materiale cu
camioneta de 2,5 tone. Defrişez
pomi, tai lemne cu drujba la
domiciliu. Tel. 0743-092858.
Tractări auto şi transport utilaje.
Tel. 0741-631795, 0762-350914.
Ţin evidenţă contabilă cu bilanţ
pt. firme. Tel. 0757-029877.
Caut pensionar nec ăjit cu
pensie mică pentru asociere, ofer
condi ţii deosebite. Tel. 0255240257. (RR)
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni şi fac menaj, sau femeie de
servici la firme. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)
Doamnă cu atestat în reflexoterapie caută clienţi. Tel. 0786-483
218, 0747-468797, 0355-415185.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.
Caut meseriaş în acoperişuri.
Tel. 0745-235800, 0762-345786.
Execut amenajări interioare,
apartamente şi case, placări cu faianţă şi gresie, recondiţionări şi execuţii acoperişuri. Tel. 0735-377339.
Complex debarcader, Eforie
Nord, Constanţa, angajează pe
perioada sezonului estival: bucătari,
ajutori bucătari, vânzători, shawormari, ospătari. Se asigură masă şi
cazare. Tel. 0732-551456. CV
complexdebarcader@yahoo.com,
www.complexdebarcader.freewb.ro
Curs intensiv limba germană,
instructor licenţă germană, 60 de
ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română şi germană. Reşiţa.
Tel. 0744-478467.

Pun gresie, faianţă, rigips, glet,
podele laminate, tinci, forme rigips,
sape, zugrăveli, instalaţii sanitare şi
electrice, plachez pereţi rigips, polistiren. etc. Experienţă în domeniu.
Tel. 0734-970918.
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.
Echipă constructori cu experienţă şi referinţe execută la preţuri
accesibile fundaţii, zidării, acoperise din ţiglă sau tablă, case la roşu,
mansarde atât pe blocuri cât şi pe
case, termoizolaţii case, placat gresie/faianţă, montat/raşchetat parchet, pereţi casetati rigips, instalaţii
tehnico-sanitare de apă şi canalizare, instalaţii electrice, totul la cheie
la preţuri neg. Tel. 0741-017894.
Doamnă serioasă caut de lucru îngrijire copii (bonă) sau bătrâni.
Rog şi ofer seriozitate. Tel. 0762444446, 0744-208520
Persoană fizică autorizată
filmez evenimente speciale. Tel.
0729-844264.

Matrimoniale

Domn 41 ani, divorţat, fără obligaţii, 1,84/75 kg, şaten, ochi albaştri, doresc relaţie, prietenie doamnă
maxim 41 ani, dacă se poate din
Caransebeş. Tel. 0747-645680.
Bărbat serios 36 ani, brunet,
1,79/80 kg, cu un copil, nu beau, nu
fumez, caut doamnă, exclus aventură, pt. o relaţie de prietenie eventual
căsătorie, de la sat sau oraş vârsta
maxim 50 ani, cu copil sau fără copil.
Tel. 0766-363971, 0771-088397,
0749-458991.
Bărbat 42 ani, din Reşiţa, singur,
fără obligaţii doresc cunoştinţă pt.
relaţie serioasă cu o doamnă
atrăgătoare. Rog seriozitate. Tel.
0735-688108.
Îmi caut sentimentele pereche în
sufletul unei doamne mai suple
până în 45 ani. Eu serios, singur,
matur şi copil 48/1,63/73, Reşiţa.
Tel. 0770-495533.
Vrei să te răsfeţi cu o fată sexy
sună la 0743-663224.

S.C. LEONARDO S.R.L. angajează Şef Magazin. CV-urile
se depun la adresa andreea.nour@leonardo.rdsor.ro.
Informaţii la telefon 0786-035235.

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 22.04.2013
ANINA: Spălător vehicule: 2
BOCŞA: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 23
BĂILE HERCULANE: Mecanic utilaj: 3; Muncitor necalificat la
asamblarea/montarea pieselor: 1; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptuşeli zidărie, placi mosaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 2
CARANSEBEŞ: Ascuţitor scule, instrumente medicale şi obiecte de
uz casnic: 1; Muncitor necalificat la asamblarea/montarea pieselor: 1;
Operator montaj linii automate: 1; Şofer autocamion/maşină de mare
tonaj: 1
ORAVIŢA: Director general societate comercială: 1; Mecanic agricol: 1
TOTAL JUDEŢ: 38

(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
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Textul anuntului:
,
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prenumele coordonatorului;
l Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim
3 lucrări;
l Trimiterea lucrărilor şi a fişelor de înscriere se va
face prin poştă la adresa: Şcoala Gimnazială nr. 12,
Al. Măcinului nr. 3, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin,
cu menţiunea ”pentru expoziţia-concurs” până la 27
mai 2013 (data poştei);
l Fiecare participant va trimite în plicul cu lucrări şi
un plic autoadresat timbrat (3 lei);
l Expoziţia va fi deschisă la Casa Municipală
Reşiţa în perioada 31mai - 7 iunie 2013;
l Între 31 mai - 7 iunie 2013 va avea loc evaluarea
şi jurizarea lucrărilor care vor respecta condiţiile
impuse;
l În perioda 14 - 21 iunie 2013 vor fi trimise prin
poştă diplomele pentru elevii şi cadrele didactice
participante;
l Lucrările trimise nu se returnează.
Persoane de contact: Sadovan Lacrimioara - tel.
Lumea mirifică a copilăriei reprezintă o sursă
0742
-228596; Novac Neta - tel. 0728-062423.
inepuizabilă de creativitate. Semnificaţia ei reală se
Parteneri:
află în trăirea culturii şi a valorilor umane, deoarece
responsabilitatea demersului creator devine, pe zi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin
ce trece, o responsabilitate a întregii societăţi, nu Casa Corpului Didactic Caraş-Severin
Casa Corpului DidacticAlba
numai a şcolii şi familiei.
Încurajaţi în exprimarea ideilor, a sentimentelor şi Asociaţia „Nevo Parudimos”
trăirilor proprii, copiii ne dezvăluie aptitudinile şi Asociaţia „Educaţie pentru comunitate” Teregova
Organizaţia „Salvaţi Copiii”
talentele cu care au fost înzestraţi.
Ziua de 1 Iunie este un moment propice pentru a Colegiul Tehnic „Apulum”Alba Iulia
demonstra încă o dată că generaţii întregi de copii ne Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 Bocşa - jud. Caraş-Severin
uimesc şi ne surprind prin acurateţea creaţiilor lor, Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Timişoara - Jud.Timiş
conştienţi de necesitatea perpetuării valorilor Şcoala cu clasele I-VIII Nr.15 Timişoara - Jud.Timiş
autentice. Iată de ce suntem convinşi că expoziţia- Şcoala cu clasele I-VIII Nr.4 Lugoj - Jud.Timiş
concurs va fi, dincolo de simboluri, motiv de Şcoala cu clasele I-VIII Gârla Mare - Jud. Mehedinţi
Şcoala Generală “Iosif Moldovan”Arad - Jud.Arad
sărbătoare, explozie de lumină şi culoare.
Scop: Identificarea, stimularea şi valorificarea Grup Şcolar “Sava Brâncovici” Ineu - Jud. Bihor
potenţialului artistic al şcolarilor şi preşcolarilor prin Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Cluj- Napoca - Jud. Cluj
realizarea unor lucrări originale, cunoaşterea Şcoala cu clasele I-VIII ”Mircea Eliade” Satu Mare
Şcoala cu cl. I-VIII “Gheorghe Popescu” - Mărgineni Slobozia Olt
municipiului Reşiţa.
Grup ţintă: preşcolari; elevii claselor I-IV; cadre Şcoala deArte şi Meserii Izvoarele - Judeţul Olt
Şcoala cu cl. I-VIII “Nicolae Coculescu” Scorniceşti - Judeţul Olt
didactice.
Resurse materiale: Locaţie - Casa Municipală, Şcoala cu clasele I-VIII “C-tin Brâncoveanu” Slatina Olt
Centrul Civic; Sus ţinerea financiar ă pentru Şcoala cu clsele I-VIII Strejeştii de Jos - Jud. Olt
organizarea şi desfăşurarea expoziţiei din partea Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Mărăşeşti - Jud. Vrancea
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa şi a Asociaţiei Şcoala cu clasele I-VIII Gârliciu - Jud. Constanta
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.194 “Marin Sorescu” Bucureşti
”Nevo Parudimos”.
Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” -Mioveni - Jud.Argeş
Regulament
Liceul Teoretic “ Mihai Eminescu” Petroşani - jud. Hunedoara
l Nu se percepe taxă de participare;
l Creaţiile plastice pe tema ”COPIL, BUCURIE, Şcoala cu clasele I-VIII Vânători - Jud. Neamţ
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.10 Botoşani - Jud. Botosani
COPILĂRIE” vor fi realizate pe suport A4.
Şcoala cu clasele I-VIII “Acad.H.Mihăescu” Udeşti - Suceava
l Fiecare lucrare va fi pusă în passe-partout (2
Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov - Jud. Braşov
cm), cu etichetă în colţul din drepta jos, pe care se va
Grădiniţa P.P. „Albinuţa” Târgu Mureş - Jud. Mureş
scrie: titlul lucrării, numele şi prenumele autorului,
clasa, unitatea de învăţământ localitatea, numele şi Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea - Jud. Vâlcea
Grădiniţa P.P. Nr. 33 Sibiu - Jud. Sibiu

Festivalul-concurs jude]ean „Drag mi-i cântecul }i jocul!”
Scopul acestui festival este de a promova scenic
tinerele valori din domeniul folclorului românesc.
Festivalul va avea loc în data de 13 iunie 2013,
ora 16.00, la Sala Lira a Liceului de Arte „Sabin
Păuţa” Reşiţa.
Secţiunile festivalului: l Interpretarea vocală sau
instrumentală a unei melodii populare cu sau fără
acompaniament l Dansuri populare l Recitare în
grai bănăţean.
Categorii de vârstă: primar, gimnazial, liceal. Un
cadru didactic poate participa cu maximum două
puncte în program. Participarea individuală (recitare
şi interpretare solist vocal) va fi coordonată de un
singur cadru didactic. Poeziile se recită individual.
Durata evoluţiei unui elev la prima şi a treia

secţiune nu va depăşi 3 minute. Fiecare participant
va interpreta o singură melodie populară. Durata
dansului popular nu va depăşi 5 minute.
Toţi participanţii vor purta costum popular. Participanţii la secţiunile I şi a II-a îşi pot aduce suport muzical pe CD sau pot fi acompaniaţi de instrumentişti.
Juriul format din cadre didactice, va aprecia
evoluţia participanţilor. Se vor acorda premii şi
menţiuni la fiecare secţiune. Nu se admit contestaţii.
Taxa de participare este de 10 lei/participare şi 5
lei/pereche dansatori.
Înscrierile se fac în perioada 14 - 24 mai 2013 la
adresa de e-mail licdearta@yahoo.com. Fiecare
participant va trimite la adresa menţionată fişa de
înscriere.

ANUNŢ PUBLIC
SC GAZ BANAT SRL cu sediul în Reşiţa, bd. Republicii nr. 22, sc. 1A, ap. 10, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, desfăşurată în Reşiţa.
Informaţii, sugestii şi contestaţii privind activitatea desfăşurată se pot depune în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, str. Petru Maior nr. 73, în zilele de luni-joi între orele 08-16.30 şi
vineri între orele 08-14.

Joi/23 Mai

Vineri/24 Mai

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+25ºC
+10ºC

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+9ºC

pe următoarele

Luni, 27 Mai

+23ºC
+10ºC

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin
organizează în perioada 19 aprilie - 17 iunie 2013, Concursul Local de
Proiecte de Tineret. Metodologia de finanţare este publicată pe site-ul
Ministerului Tineretului şi Sportului - www.mts.ro. Proiectele se depun
până la data de 20 mai 2013, la sediul din Str. Sarmisegetuza nr. 6B,
Reşiţa. Bugetul alocat DJST Caraş-Severin pentru acest concurs de
proiecte este de 30.720 lei. DJST Caraş-Severin va sta la dispoziţie
pentru informaţii suplimentare şi consultanţă, e-mail djst.carasseverin
@mts.ro, tel. 02552212856.
Anunţul şi calendarul concursurilor locale 2013:
l www.anst.gov.ro/documente/diverse/Concursuri%20locale.pdf
Informaţii, metodologie, formularul de finanţare:
l www.anst.gov.ro/stiri/noutati/803_concursurile-locale-de-proiectede-tineret--.html
Priorităţi
Participarea civică:
l sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat;
l sprijinirea înfiinţării de structuri de/pentru tineret; dezvoltarea şi
diversificarea celor existente;
l facilitarea consultării între autorităţile centrale şi locale şi structurile
reprezentative de tineret;
l dezvoltarea de parteneriate între structurile de/pentru tineret şi
administraţia publică centrală şi locală;
l dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor privind implicarea tinerilor în
viaţa comunităţii.
Participarea economică:
l stimularea activităţii economice a tinerilor;
l stimularea creativităţii tinerilor în domeniul economic şi social.
Participarea culturală:
l facilitarea accesului la actul de cultură şi creşterea consumului
cultural la tineri;
l sprijinirea şi stimularea creativităţii culturale.
Participarea la educaţie:
l dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale nonformale
pentru tineri;
l sprijinirea procesului de educare şi formare continuă;
l facilitarea mobilităţii tinerilor între sistemul de învăţământ şi piaţa
muncii;
l dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport
şi turism pentru tineri.
Cătălin Hogea
Daniela Lupşan
Director executiv
Consilier pentru tineret

Campanie de informare despre Hiv-SiDA
Asociatia Familiilor Anti-Hiv, Inocenţă şi Speranţă din Reşiţa în
colaborare cu elevii voluntari de la Sc. Generală nr. 12, Sc. Generală
nr. 8 şi Lic. Mircea Eliade din Reşiţa, în perioada 20 mai - 15 iunie 2013
desfăşoară campania de informare despre Hiv-SiDA şi căile de transmitere, în zona Renk-Intim-Govândari, unde voluntarii vor distribui
trecătoriilor pliante cu sloganul TRĂIEŞTE IUBEŞTE FĂRĂ RISCURI.
Coordonator proiect, Tudor Marius Agape

Tranzi]ia de la formare ini]ial@ c@tre via]a
profesional@ prin parteneriate europene ÎNVA[~ S~ FACI!”
16 elevi de la Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, având ca domeniu de
pregătire Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, desfăşoară în perioada
13 mai -2 iunie 2013 un stagiu de pregătire profesională la Centrul de
pregătire şi perfecţionare Berufsförderungswerk der Bauindustrie
NRW E.V., Kerpen Germania, în cadrul unui proiect de mobilitate
Leonardo da Vinci. Beneficiile participării la acest stagiu dau
posibilitatea elevilor să activeze într-un mediu profesional real în care
să acumuleze cunoştinţe aprofundate cu privire la practica
profesională. Pe perioada efectuării stagiului de practica în Centrul de
perfecţionare din Kerpen Germania elevii vor dobândi competente
referitoare la echipamente, materiale si tehnologii moderne specifice
domeniului de pregătire. Rezultatele aşteptate ale proiectului se vor
reflecta în nivelul de performanţă al elevilor, în procentul îmbunătăţit al
ratei de tranziţie de la şcoală la viaţă activă, procent influenţat de
certificatele de competenţe profesionale pe care absolvenţii le vor
obţine la finalizarea proiectului. Componenta învăţării la locul de
muncă are o contribuţie substanţială la dezvoltarea unei identităţi
profesionale şi stimulează încrederea în sine a tinerilor participanţi la
proiect. Elevii sunt însoţiţi pe toată perioada stagiului de iniţiatoarele
proiectului prof. Mioara Trandafir şi Rancu Dalina.

Sâmb@t@/25 Mai

Marţi, 28 Mai

Duminic@/26 Mai

Timişoara
Caransebeş

+22ºC
+7ºC

Reşiţa

+24ºC
+12ºC

Oraviţa +17ºC
+8ºC

Miercuri, 29 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+10ºC

+25ºC
+8ºC

+22ºC
+11ºC

Joi, 30 Mai

Vineri, 31 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+5ºC

Oraviţa +19ºC
+7ºC

Oraviţa +19ºC
+10ºC

+20ºC
+9ºC

+21ºC
+11ºC

11 zile

8

+23ºC
+11ºC

Concursul Local de Proiecte de Tineret

+22ºC
+6ºC

Sâmbătă, 1 Iunie

Duminică, 2 Iunie

Reşiţa

+18ºC/+6ºC

+20ºC/+9ºC

+19ºC/+11ºC

+22ºC/+14ºC

+21ºC/+12ºC

+17ºC/+12ºC

+24ºC/+17ºC

Timişoara

+23ºC/+9ºC

+26ºC/+10ºC

+25ºC/+12ºC

+28ºC/+16ºC

+25ºC/+13ºC

+22ºC/+12ºC

+28ºC/+17ºC
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