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Ce-i animă pe români?
Uneori mă bucur. Mă bucur când văd ce efervescenţi sunt cei careşi apără drepturile, asta după mulţi ani de adormire. Mă bucur când văd
că românii câştigă procesele cu statul la C.E.D.O., mă bucur când sunt
în stradă la mitinguri şi demonstraţii, mă bucur că nu cedează
presiunilor, că folosesc pârghii specifice democraţiei pentru drepturile
lor. Chiar şi profesii care mai ieri erau docile, care erau arme în mâna
statului, care erau statul însuşi, abuzul la propriu, azi sunt în stradă, azi
sunt uneltele democraţiei. Aşa se vede partea plină a paharului.
Recunosc că sunt plin de bucurie şi admiraţie.
Alteori mă întristez. Mă întristez când vad lumea în stradă ştiind că
o fac doar pentru bani. Mă întristez când vad că la C.E.D.O. procesele
nu sunt câştigate pentru apărarea principiilor şi drepturilor
fundamentale, pentru apărarea democraţiei, totul se învârte în jurul
banilor. Cei care ies în stradă şi fac grevă - aşijderea, doar pentru bani.
Mă întristez când văd că pe oameni nu-i animă dreptatea, lupta pentru
idei, pentru principii, când vad că democraţia n-are nimic sfânt şi devine
doar un instrument: instrumentul esenţial pentru obţinerea banilor.
Sunt tare trist.
Cu puţină vreme în urmă, au fost alegeri, românii au votat. Prea
mulţi au votat pentru bani, prea puţini au votat pentru democraţie (de

amar de vreme tot aşa merge!). O mare parte au votat pentru alţii. Adică
au votat pentru bâte pe fundul altuia. Au câştigat banii şi bâtele. Între
timp s-au mai schimbat beneficiarii. Bani primesc ceilalţi, iar bâte
primesc cei care au votat pentru ele pe fundul altuia. Îmi cer scuze
pentru realitatea prezentată astfel. Sigur că această schimbare
produce nemulţumiri. Dar pe fond mereu s-a primit (s-a dat) ce s-a
cerut.
Dacă românii erau în stradă în primul moment în care democraţia a
fost atacată la temelie, dacă erau în stradă în momentul în care cineva,
oricine ar fi acesta, a atentat - fără niciun scrupul, fără să viseze urât
noaptea - la bunul simţ al stării de normalitate, la valorile şi principiile
consacrate - altfel eram noi astăzi! Am trecut de la mineriade - via
refuzul desemnării unui prim-ministru care avea în spate o majoritate
parlamentară - la desemnarea unui prim-ministru plagiator. La alegeri,
cu mic cu mare, de ce nu votăm în majoritate pentru democraţie, pentru
scoaterea în afara jocului democratic a camarilelor politice, a inşilor
care nu merită să conducă nici măcar un atelaj tras de doi măgari?
Acum aş putea să vă spun răutăcios: „aveţi ce-aţi ales”, dar alta-i
esenţa. Vă întreb doar: „ce-i animă pe români”?
Vlada Vişatovici

Zilele Reşiţei - ediţia 2013
Zilele Reşiţei se vor derula pe parcursul a
trei zile, începând cu data de 28 iunie. Anul
acesta se vor derula în zona Câlnic, astfel că
circulaţia va fi blocată între viaduct şi semaforul de la Kaufland iar reprezentanţii administraţiei publice locale testează teritoriul şi analizează modul în care vor putea devia circulaţia.
Nu mai e o surpriză pentru nimeni faptul că
Dragana Mirkovic va fi cap de afiş la Zilele
Reşiţei. Alături de renumita artistă, şi Antonia
va încânta publicul reşiţean. Astfel că la o
manifestare de o asemenea amploare
organizarea nu trebuie să lase de dorit. La cel
mai recent plen, aleşii au aprobat tarifele pe
care vor trebui să le plătească agenţii
economici care vor veni să le vândă mici şi
bere locuitorilor. Potrivit Legii locale, firmele
plătesc 10 lei/mp pe zi pentru ocuparea
domeniului public şi 30 de lei pentru
racordarea la utilităţi: curent şi apă. În aceeaşi
sumă este inclusă şi curăţenia. Oamenii
trebuie să ştie că racordul la energia electrică
se face după achitarea taxei pentru utilităţi.
„Manifestarea amplă cultural-artistică se
va desfăşura pe parcursul a trei zile şi mare
parte din această acţiune este cuprinsă în
cadrul unui proiect transfrontalier, derulat
împreună cu oraşul Veliko Gradişte, dar şi cu
oraşul Lugoj. Acesta presupune achiziţia unei
scene de aproape 50.000 de euro. Totodată,
este vorba despre susţinerea financiară a unor
solişti, cazări şi aşa mai departe. De
asemenea, în a treia zi, în urma unui
parteneriat cu comunitatea sârbă, o să avem
plăcerea să le oferim reşiţenilor şi invitaţilor un
amplu program susţinut de artiştii din România

Editorial

şi din Serbia”, a declarat edilul-şef al Reşiţei,
Mihai Stepanescu .
Partea bună a lucrurilor este că odată ce
proiectul se încheie, comunitatea din oraş
rămâne cu achiziţiile făcute în cadrul său.
Respectiv, administraţia va face economie pe
viitor la sumele uriaşe pe care le acorda până
acum pentru închiriatul scenei.
„Suntem bucuro şi c ă am reu şit s ă
încheiem un parteneriat benefic pentru

Dan Popoviciu

În urmă cu 23 de ani, plecam cu un prieten, la fel de
revoltat ca şi mine de Iliescu şi de restauraţia comuniştilor
în noua republică liberă, spre Bucureşti. Mai exact, cu
buletinele şi cu banii ce aveam să-ncercăm să nu-i dăm
naşului pentru călătoria noastră înspre a semna în Piaţa
Universităţii listele cu tembelii ce susţineau punctul opt al
Proclamaţiei de la Timişoara. Pentru cei ce nu mai ţin minte
sau sunt prea tineri, punctul opt spunea că foştii comunişti
(cei cu funcţii) nu mai au dreptul să candideze la noile
funcţii din proaspătul stat democrat. Acum, fireşte că se
poate discuta şi pe marginea faptului că, aşa comunişti din
eşalonul doi cum au fost, au fost aleşi de turmele
hipnotizate de tovarăşul Iliescu. Numai că, pe atunci era în
eter doar televiziunea publică, Everac şi Theodorescu,
slugi umile şi devotate noului regim aşa zis democrat.
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locuitori, pentru că muzica sârbească este
deosebit de iubită la Reşiţa. Partea mare din
buget încercăm să o adunăm din sponsori,
prin Uniunea Sârbilor. Avem şi alte proiecte pe
viitor, de aceea am pus bazele acestei
colaborări”, a spus Soicevici Iva, preşedintele
organizaţiei locale a Uniunii Sârbilor din
România. Acesta a participat la şedinţa
extraordinară de consiliu local, în cadrul căreia
aleşii au aprobat parteneriatul.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Dacă politica e o curvă, istoria ce este?
Dar, să revin. Ajung cu amicul în piaţă, găsim una dintre
măsuţele la care se putea semna pentru proclamaţie, dăm
buletinele, semnăm, ne mai învârtim prin zonă şi ne
retragem. Noroc chior. Sub nicio formă nu pot spune că a
fost în chiar una din zilele represiunii şi îi mulţumesc Celui
de Sus că aşa s-a întâmplat! Am omis să vă spun că amicul
meu era amorezat şi prietena sa, viitoarea sa soţie,
studentă la chimie, aştepta junele prieten al meu pentru o
sacră ceremonie a înmânării verighetelor de logodnă la un
birt celebru, sper să nu greşesc, La Doi Cocoşi sau La
Cocoşul de Aur? În fine, de-ale tinereţii valuri!. Cert este
însă că acolo, în piaţă, nu au fost droguri, nu au fost dolari
falşi, nu dorea nimeni să-i ia gâtul lui Iliescu. Se cânta, se
discuta, era o agora ad hoc a tâmpiţilor orbiţi de naivitate şi
de credinţa într-o viaţă normală. Nu neapărat capitalistă

sută la sută, în niciun caz una cum a mai fost. O societate în
care să domine raţiunea, bunul simţ şi, măcar o fărâmă de
altruism. Din păcate, de toate s-a ales praful. To varăşul
Iliescu, alături de camarila sa, a sacrificat entuziasmul unei
lovituri de stat îmbrăcate în parfum de revoluţie, pentru un
scenariu ce ne-a deviat iremediabil din drumul ce ne-ar fi
integrat cu adevărat în rândul ţărilor dezvoltate. Nu spun
civilizate pentru că mai avem secole de muncit la educaţie
şi civilizaţie.
Să nu divaghez chiar atât de mult. Am pierdut o şansă
imensă în 1990. Susţin că am fi fost undeva peste Polonia
sau Cehia dacă nu ar fi venit cea de a doua lovitură de stat
din iunie 1990. Şi, dacă autointitulaţii revoluţionari din decembrie 1989 se bucură de nişte drepturi absolut curveşti,
cu ce sunt mai prejos maltrataţii minerilor din iunie 1990?
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Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa Volkswagen Golf
2, motor 1100 cmc, cauciucuri de
iarnă pe ea plus 4 roţi de rezervă,
plus multe piese de rezervă,
înscrisă, 700 € neg; scuter Honda
49 cmc, înscris, 300 € neg; scuter
Piaggio 49 cmc, înscris, 1000 lei
neg. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Belinţ, Timiş, cositoare
cu cuţit pentru 445, stare foarte
bună; 2 prăşitori pentru 445; plug
pentru 445 cu 2 capuri; plug cu 2
capuri pentru seră; platformă pentru
transportat fân baloţi sau vrac,
capacitate mare; vidanjă de 4500 l.
Tel. 0722-224382. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5.5%,
înscris în România în aprilie, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
rovinieta 1 an, puţin circulată în
România, 177.000 km la bord, 1350
€ neg; subwoofer şi staţie pentru
maşină, 350 lei neg. Tel. 0752344323. (RR)
Vând la Bocşa, cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei;
cilindru pt. tiranţi nou, 500 lei. Tel.
0747-877713, 0757-546078. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Escort, 700
€. Tel. 0766-780074. (RR)
Cumpăr biciclete bune sau
defecte. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând tractor, disc, semănătoare, 6000 €. Tel. 0256-235200. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, 50 lei/buc; motocultor, 800 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând în Dalboşeţ motoscuter
First Bike, culoare roşie, motor nou,
cauciucuri noi, jante rezerv ă,
carburator de rezervă, frâne faţăspate de rezervă, număr înscris pe
Primărie culoare galben, 350 €. Tel.
0755-395076. (RR)
Cumpăr la Sacu un capac
distribuţie la un motor pentru tractor
650. Tel. 0720-102259. (RR)
Cump ăr în Re şi ţa biciclet ă
pentru copii în stare acceptabilă.
Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Caransebeş Dacia
Logan motor 1.4, 2500 €. Tel. 0355428488. (RR)
Vând la Goruia tractor Massey
Ferguson, 35 cp, defect, 1600 €
neg. Tel. 0721-151956. (RR)
Vând Ford Focus hatchback an
2002, pe benzină, 122.000 km
parcurşi, culoare gri, 4 uşi, comenzi
volan, parbriz încălzit, scaune încălzite, geamuri şi oglinzi electrice, aer
condiţionat, folie omologată RAR,
cauciucuri noi, închidere centralizată 2 chei, adus în ţară în iulie 2012,
3300 € neg. Tel. 0744-474676. (RR)
Vând la Anina set motor de
U650, 500 lei neg; pistoane pentru
tractor Fiat, 150 lei; manometre de
bord pentru Fiat 445, 5 lei/buc; 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. 0255240157, 0761-457617. (RR)
Vând motocultoare pe benzină,
160 € neg; motopompă pe benzină
plus racorduri Opel Zafira diesel,
250 € neg; cauciucuri de iarnă şi
vară; instalaţie GPL pentru auto, 110
€; motor trifazat, 100 €; aparat de
diagnoză auto, 70 €. Tel. 0766251256. (RR)
Vând la Reşiţa tractor de 650
CP, recent adus, stare foarte bună,
2300 €. Tel. 0768-269282. (RR)
Vând în Caransebe ş Opel
Calibra sport, stare bun ă de
funcţionare, înscrisă, actele la zi,
culoare roşie, 1400 € neg; 2 biciclete
în bună stare de funcţionare, 110
lei/buc neg. Tel. 0768-776073,
0720-663621. (RR)
Vând în Reşiţa 1 pereche jante
pentru Jeep, 200 €; Audi A4 Combi,
înscris în Reşiţa, 2500 € neg. Tel.
0765-577197. (RR)
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Vând la Vălişoara remorcă mică
pentru tractor mic sau autoturism.
Tel. 0724-050944. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Fendt cu
cositoare laterală, cauciucuri pe
spate noi, 50 cp, stare perfectă,
motor în 3 pistoane. Tel. 0730248120. (RR)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, are unele probleme,
2000 lei; cositoare pe tambur pentru
tractor se 1.65, 750 €. Tel. 0746642653. (RR)
Vând în Luncaviţa Vw Passat,
an 2001, 1.9 TDI, înmatriculat în
România în 2006, 3000 €; Vectra C,
an 2003, înmatriculat în 2009, 4000
€; Passat adus din Anglia cu numere
de Anglia, volan pe dreapta, 1300 €;
Vectra, 1.97 diesel, înscris în România, 1700 €. Tel. 0733-229497. (RR)
Cumpăr în Luncaviţa Passat
fabricat după 1997, înscris în
România, ofer până în 2000 €. Tel.
0733-229497. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec,
injecţie totală, servo total, ABS,
ESP, dublu airbag, direcţie asistată,
distribuţie pe lanţ, 5 uşi, consum
foarte mic, cauciucuri noi iarnă/vară
Michelin, înmatriculat recent în
România, acte la zi, proprietar,
nerulat în România 2000 €; 4 jante
tablă 13 ţoli cu 4 prezoane pentru
Ford, VW şi altele, toate cu 200 lei;
motoare ventilatoare radiator,
casete direcţie mecanică şi butuci
roţi spate Opel, huse cu tije la
portbagaj Astra break model 199297. Tel. 0729-824413. (RR)
Cumpăr garaj în Govândari, ofer
preţul pieţei. Tel. 0740-520382.
Cumpăr bicicletă copii la preţ
rezonabil. Tel. 0728-813340.
Vând în Reşiţa voucher Dacia
pentru programul Rabla, 3700 lei
neg; piese Dacia, diferite preţuri.
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70x
14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Cumpăr, în Oţelu Roşu, Golf 4
an 1998-2002, înmatriculat, ofer în
jur de 2000 €; Mercedes Clasa A, an
1997-2002, înmatriculat. Tel. 0749114435. (RR)
Vând în Caransebeş microbuz
Mercedes înmatriculat în România,
16+1 persoane, an 2000, 5600 €
neg; Aro 10, an 1994, stare de funcţionare, 4500 lei; Renault Symbol,
an 2010, motor de 1.2, benzinar,
6200 € neg. Tel. 0721-252861. (RR)
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Vând în Lugoj Golf 3, 1.9 turbodiesel, 4 u şi, înmatriculat pe
Bulgaria, 650 €; BMW 318, an 2000,
climatronic, 2400 € neg. Tel. 0768066066. (RR)
Vând tractor U650 din 1991 la
3900 € negociabil. Tel. 0735967308.
Vând Dacia Logan 1,4 cu GPL
fab. 2007, 120.000 km, stare
tehnica foarte bună, toate dotările
incluse: ABS, servo, AC, air-bag,
oglinzi şi geamuri electrice. Preţ
2900 €. Tel. 0742-908694.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.
Vând Vw Polo, 1.4 benzină,
2001, abs, servodirecţie şi frână,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
uşi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095.
Vând în Parvova Dacie pentru
programul rabla, două biciclete
aduse din Germania şi dou ă
cauciucuri pentru roler. Tel. 0731920569, 0355-418140.
Seat Cordoba, 1.4l, consum mic
(6%), înmatriculată în 2010 (nu se
mai plăteşte taxa la cumpărare),
geamuri electrice, jante aluminiu,
stare fizică şi tehnică bună. Merită
văzută. 1300 € neg. Tel. 0742567908.
Audi A4, preţ 6.300 € negociabil.
Tel. 0765712925.
Vând 4 biciclete pentru copii,
băieţi şi fete, aduse din Germania,
începând cu vârsta de la 3 la 8 ani,
arată şi funcţionează impecabil,
preţul de la 120 la 170 lei. Merită
văzute. Tel. 0728-813340.
Vând voucher Rabla 2013 dosar
complet la preţul de 4200 lei
negociabil. Tel. 0727-740180.
Vând rulotă auto 2 persoane,
înmatriculată, preţ 1500 €; bicicletă;
portbagaj auto. Tel. 0745-834270.
Vând Matiz, 9700 km, ţinut în
garaj. tel. 0770-753270.
Vând ieftin biciclet ă nouă
(băieţi), 340 lei, reducere de la 380
lei. Tel. 0721-155683.
Vând tractor 650, stare de
funcţionare şi un electromotor
tractor 445, stare bună. Tel. 0743092858.
(continuare în pagina 7)

Consulta]ii oftalmologice gratuite pentru
re}i]eni, în clinica mobil@
Reţeaua europeană de clinici de oftalmologie, Vista Vision,
organizează în perioada mai - iulie 2013 a doua ediţie a campaniei
“Clinica Mobilă”, prin care oferă consultaţiii oftalmologice gratuite
locuitorilor mai multor localităţi din judeţele Timiş, Caraş Severin, Arad
şi Hunedoara.
Campania de anul acesta, “Preţuieşte-ţi vederea!”, îşi propune să
aducă la cunoştinţa oamenilor importanţa efectuării controlului
oftalmologic anual, pentru tratarea cât mai ales prevenirea diferitelor
afecţiuni oftalmologice, vederea fiind simţul pe care ne bazăm cel mai
mult în viaţa de zi cu zi.
În Reşiţa, campania se organizează în parteneriat cu Primăria
Reşiţa şi se va desfăşura sâmbătă, 22 iunie şi duminică, 23 iunie, în
Parcul Tricolorului, începând cu ora 10. Consultaţiile se realizează pe
baza cărţii de identitate.
Primele două vizite de anul acesta au avut loc în Lugoj (31 mai şi 1
iunie) şi Buziaş (2 iunie), unde au fost consultate peste 300 de
persoane.
Programul Clinicii Mobile 2013 vizează şi următoarele localităţi:
16 iunie
l Făget
21 iunie
l Jimbolia
6 iulie
l Ineu
7 iulie
l Lipova
l Caransebeş 19 iulie
l Hunedoara 20 şi 21 iulie
Anul trecut, campania s-a organizat în 11 localităţi din Maramureş,
unde aproape 1500 de persoane au avut parte de consultaţii
oftalmologice gratuite.
Lider de piaţă în Italia, Vista Vision se bucură de peste 22 de ani de
tradiţie în Europa în domeniul microchirurgiei oculare şi chirurgiei
refractive. Vista Vision a împlinit 7 ani de activitate în România, având
deschise locaţii în Timişoara, Arad şi Baia Mare.
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S.C. CRIVAIA AGRO TOUR S.R.L.
PENSIUNEA GASTHOF TIROL, VĂLIUG
www.gasthof-tirol.ro

ANGAJEAZĂ
l BUCĂTAR şi AJUTOR DE BUCĂTAR;
l OSPĂTAR;
CERINŢE:
- diplomă de calificare în domeniu;
- experienţă minim 2 ani în domeniu;
- disponibilitatea de a face naveta Reşiţa - Văliug;
Candidaţii interesaţi pot trimite CV prin fax 0255-210995,
e-mail personal@montebanato.ro, sau la sediul societăţii
PANGRAM S.A. (MONTE BANATO), str. Timisorii, nr. 4, Reşiţa.
Pentru informaţii suplimentare tel. 0724-35.35.82

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. Concesionarea unui teren extravilan înscris în C.F. nr.
33346 ORAVITA nr. cadastral 33346 în suprafaţă de 40127 mp,
situat în nordul oraşului Oraviţa şi a terenului intravilan cu
construcţii înscris în C.F. nr. 32481 ORAVITA, nr. cadastral 32481
cu S = 3.280 mp situat în Oraviţa, str. Rachitovei, nr. 14, conform
H.C.L. nr. 58/2013.
2. Concesionarea unui teren extravilan înscris în C.F. nr.
33269 ORAVITA nr. cadastral 33269 în suprafaţă de 100 mp,
situat pe DN57, conform H.C.L. nr. 59/2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 01.07.2013.
Licitaţia publică va avea loc în data de 16.07.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa, cu repetare în fiecare marţi până la
adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 15 .07 .2013, ora 16, la camera
5 - registratură.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU
SC COMAT CARAŞ-SEVERIN SA
REŞIŢA, SAT MONIOM NR. 113
TELEFON/FAX 0255-231317
Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC COMAT CaraşSeverin SA inginer ZAMFIRESCU MIHAI

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ai SC COMAT CaraşSeverin SA cu sediul în Reşiţa, sat Moniom nr. 113, Caraş-Severin,
înregistrată la ORC Caraş-Severin sub nr. J11/17/1991, având CUI
RO 1060620, pentru data de 10.07.2013, ora 11:00 respectiv
11.07.2013 ora 10:00, (pentru cazul în care nu se întruneşte
cvorumul necesar) la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 25.06. 2013, cu
următoarea ORDINE DE ZI:
1. Revocarea auditorului financiar şi alegerea unui nou auditor
financiar.
2. Stabilirea renumeraţiei pentru auditorul financiar.
3. Aprobarea datei de 29.07.2013 ca dată de înregistrare.
Acţionarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului în Monitorul Oficial al României da a introduce puncte
pe Ordinea de zi şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi. Acţionarii
îşi pot exercita acesta drepturi numai în scris, trimise prin seviciile de
curierat/mijloace electronice.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări
privind punctele de pe Ordinea de zi a adunării, până la data de
08.07.2013.
Documentele referitoare la problemele incluse pe Ordinea de zi,
inclusiv lista cuprinzând persoanele propuse pentru o funcţie,
buletinele de vot prin corespondenţă, procuri speciale, proiecte de
hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând
cu data convocării.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală,
îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin
corespondenţă.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane
decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri
speciale care se vor depune în original la sediul societăţii până la
data de 09.07.2013.
Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ing. Zamfirescu Mihai
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Imobiliare
Vând casă de piatră, 3 camere
mobilate, 495 mp grădină, curte,
apă, canalizare. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0733-405991.
Vând (schimb) apartament 3
camere decomandate, conf. 1, et. 1,
Micro 4, cu apartament 2 camere +
diferenţă. Tel. 0743-364546.
Vând casă 3 camere mobilate,
terasă acoperită, apă + canalizare,
grădină, pomi fructiferi, struguri, 495
mp, preţ 50.000 € neg. Tel. 0733405991.
Vând urgent în Dognecea casă
cu 2 camere, bucătărie, hol, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, 67 mp
locuibili + 210 mp grădină, 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând casă 4 camere, baie,
bucătărie, curte, centrală. Tel. 0355426234, 0747-059557.
Vând apartament la casă, zona
Universalul Vechi, 3 camere, preţ
30.000 € neg. Tel. 0757-029877,
0745-027024.
Vând apartament modernizat,
conf. 1, 3 camere, 2 băi, 2 balcoane,
centrală, termopane, în zonă
centrală, Valea Domanului, str. I.
Corvin bloc C. Preţ 45.000 € neg.
Tel. 0255-215428, 0747-019316.
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, Govândari, centrală, gresie,
faianţă, parchet. Tel. 0724-761770.
Vând apartament 3 camere
conf. 1 decomandat, parter, 75 mp,
30.000 €. Tel. 0746-465530, 0770428647.
Vând casă, str. cimitirului 8, 2
camere, bucătărie, baie, şpaiţ, teren
1300 mp, 22.000 € neg. Tel. 0736526005.
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
multiple îmbunătăţiri, 19.500 € gol 21.500 € mobilat. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 3
camere confort 1 decomandat,
situat în Lunca Bârzavei pe strada
Rodnei, Bl.1, sc. A, ap.9, sau schimb
cu casă în Reşiţa. Tel. 0751075680. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală, uşile schimbate,
34.000 € neg. Tel. 0729-137654,
0255-222550. (RR)
Vând casă la Şemlacu Mic,
anexe, grădină mare, 10.000 €. Tel.
0722-176682. (RR)
Vând la Rusova Veche, în
centru, la şosea, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri
închise, grădină cu mulţi pomi, alte
dependinţe, 10.000 € nemobilată 12.000 € mobilată. Tel. 0721157588, 0731-306659. (RR)
Vând apartament 2 camere cu
îmbunătăţiri, în Moroasa I, 17.500 €
neg. Tel. 0720-411467. (RR)
Vând în Bocşa Română, lângă
Haltă, apartament 3 camere, 20.000
€. Tel. 0747-877713, 0757-546078.
Vând în Reşiţa, Făgăraşului,
etaj 2, apartament 3 camere, cu
toate dotările, 33.000 €; închiriez
apartament 4 camere, 150 €/lună.
Tel. 0766-780074. (RR)
Vând la Uliuc (la 18 km de Timişoara) casă din cărămidă, recent
renovată, 3 camere, curte, grădină
1500 mp cu vie şi pomi fructiferi,
40.000 €. Tel. 0724-572335. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Rarău,
apartament 2 camere, confort 1 decomandat, etaj 1/4, dotări moderne,
centrală termică, recent renovat,
ferestre schimbate, 30.000 €;
apartament 2 camere, pe Strada
Sarmizegetusa, etaj 2/4, recent
renovat, dotări moderne, bucătărie
extinsă prin eliminarea unei
debarale şi a unei cămări, 40.000 €.
Tel. 0720-426489. (RR)
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Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere,
confort 1, complet mobilat şi utilat,
parter, 50.000 € neg, sau schimb cu
apartament în Caransebeş plus
diferenţa. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Gătaia casă în centru, 2
camere decomandate, bucătărie,
baie, hol, cămară alimente, plus 1
clădire cu 3 încăperi în curte, garaj,
anexe, grădină 1520 mp, 28.000 €
neg sau schimb cu apartament 2-3
camere în Reşiţa; în Gătaia, grădină
1000 mp sau 500 mp, 10 €/mp neg.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând urgent garsonieră pe
Calea Caransebeşului, etaj 4/4,
7000 €. Tel. 0741-915950. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere, cu îmbunătăţiri, parter, bloc
în stare foarte bună, 26.000 € cu
mobilă, 25.000 € fără mobilă. Tel.
0741-902600. (RR)
Schimb apartament 2 camere cu
apartament 3 camere, ofer
diferenţa. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Anina, str. Izvorului,
casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
anexe, termopane, 8000 € neg. Tel.
0749-655259. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Parcului,
casă cu 3 camere, bucătărie, baie,
pivniţă, grădină, curte, îmbunătăţiri,
48.000 € neg. Tel. 0724-092631. (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, 38.000 € 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 Reşiţa loc de veci în
cimitirul 8 din Govândari, aproape
de capelă, 2500 € neg. Tel. 0722515277. (RR)
Vând în Lugoj casă situată în
centru, la etaj 1, compusă din
cameră, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, mobilată, 21.000 € neg.
Tel. 0756-217284. (RR)
Vând în Băile Herculane teren
pentru casă 526 mp, pe strada
Trandafirilor, intabulat, scris în
cadastru, 80 € mp neg; pădure 2200
mp care se poate intabula, 80 € mp
neg. Tel. 0724-050944. (RR)
Vând la Ticvaniu Mic casă de
vacanţă, la şosea, alcătuită din
cameră şi bucătărie, acareturi, apă
în curte, terasă mare, grădină,
livadă cu pruni, vie, şi o suprafaţă de
teren de 1800 mp, acte la zi. Tel.
0723-923411. (RR)
Schimb în Reşiţa apartament 2
camere situat pe bulevardul Muncii,
bl. 14, etaj 3, cu apartament 3-4 camere în zona Renk, ofer diferenţa.
Tel. 0722-685993. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, bl.1, et. 2, apartament 2
camere decomandat, 20.000 € neg.
Tel. 0741-575549, 0355-808248 (rr)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 21.000 € gol - 22.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, etaj 1/4, îmbunătăţit cu tot ce-i
nou şi modern, situat pe Calea
Caransebeşului, 30.000 € neg. Tel.
0724-584000. (RR)
Cumpăr apartament în Caransebeş, zonă bună, ofer până în
25.000 €. Tel. 0733-229497. (RR)
Vând la Oraviţa garsonieră,
6500 € parţial îmbunătăţită. Tel.
0746-228380. (RR)
Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, bl. 69A, apartament 2 camere, îmbunătăţit, termopane, uşă
metalică, anvelopat, etaj 2, se vinde
gol, 18.000 € neg. Tel. 0255-233865
Vând în Timişoara apartament,
55.000 € neg. Tel. 0724-323091. (rr)
Vând ap. 83 mp etaj 2, 3 camere
+ box ă în Re şi ţa (Moroasa).
Complet renovat şi nelocuit după
renovare. 2 băi, centrală termică,
termopan, parchet stejar masiv, uşi
de interior (ringo germane), instalaţie electrică nouă 85% cupru, balcon
închis şi izolat, uşă intrare nouă.
Preţ negociabil. Tel. 0731-359754.
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Vând casă Reşiţa, Dealu Crucii,
are 3 camere, baie, bucătărie,
bucătărie de vară, se poate locui
familie numeroasă, anexe, garaj,
merită văzută la acest preţ, zona
este liniştită. Preţ 16.500 €. Tel.
0728-510783, 0355-415608.
Vând în Reşi ţa garsonier ă
situată în Luncă, 10.500 € neg,
pu ţini îmbun ătă ţiri. Tel. 0723092582. (RR)
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apa
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 min. de centru în Reşiţa, 2
camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 €/luna + 2 luni avans
garanţie info e-mail romaniidinafara
tarii@yahoo.com
Vând apartament cu 3 camere,
baie, balcon, centrală, termopane,
izolat termic, cu o suprafaţa de 75
mp, la etajul 1 din 4 situat într-o zonă
plăcută şi liniştită, Moroasa II. Preţ
25.000 €. Tel. 0752-099019.
Vând casă Reşiţa: 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Luncă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Închiriez garsonieră mobilată,
tot necesarul, Govândari. Tel. 0726325283.
Vând garsonieră renovată şi
complet utilată, et. 2 Al. Albăstrelelor, 11.000 € negociabil. Tel. 0770457512.
Vând casă Bocşa Montana, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faianţă, laminate, centrală termică, termopane,
anexe, curte, acces auto, grădină,
pomi fructiferi, renovată. Tel. 0749319691.
Vând urgent apartament cu o
cameră, 37 mp, parter, toate utilităţile, separat, urgent şi negociabil.
Tel. 0768-041698.
Persoană fizică doresc să achiziţionez apartament cu 2 sau 3
camere, prin intermediul programului Prima Casă. Pentru detalii suplimentare vă rog să mă contactaţi prin
intermediul: Orange 0743-733778,
Vodafone 0720-396601, Cosmote
0766-565209, RDS-fix 0355410544, mail: sorin_360yahoo.com
Vând apartament 2 camere
recent renovat, confort 2, bloc izolat
exterior, termopane, gresie, faianţă,
centrală, uşă metalică, Govândari,
etaj 4. Preţ 18.000. Tel. 0720379549.
Vând teren extravilan Zorlenţu
Mare 5700 mp. se pot schimba
prunii, 1600 mp teren arabil şi 4100
pruni, 1200 €. Tel. 0728-510783,
0355-415608.
Vând casă în Reşiţa cu living,
dormitor, bucătărie, baie, instalaţie
sanitară şi electrică nouă, garaj,
terasă, fântână în curte, curtea este
betonată. Tel. 0730-804629.
Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat, zona Victoria. Tel. 0722344267.
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. Tel. 0723-616356.
Vând apartament cu 3 camere
situat în Reşiţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând garsonieră Luncă, Blocul
Funcţionarilor. Tel. 0726-701010.
Vând teren Bratova 5000 mp, cu
utilităţi. Tel. 0726-701010.
Vând apartament 3 camere
decomandat, zona Poşta Veche.
Tel. 0726-701010.
Vând apartament 3 camere
zona Piaţa Sud. Tel. 0726-701010.
Vând apartament cu 2 camere în
Reşiţa, Govândari, urgent. Tel.
0732-435352.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică deschisă, a bunurilor mobile şi imobile aparţinând
următoarelor societăţi aflate în faliment: l S.C. AGROTRANSPORT
CARAŞ-SEVERIN S.A. REŞIŢA: Imobil situat în Reşiţa, cartier
Moniom , F.N., judeţ Caraş-Severin. Preţul de evaluare al imobilului
este de 95.525 Euro, TVA exclusiv. l S.C. CONSUELA IMPEX
S.R.L. RESITA: Maşini de cusut PFAFF, 13 buc., preţ/buc. = 77
EURO; Maşină de cusut SINGER, 2 buc., preţ/ buc. 51 EURO;
Maşină cheiţă, 2 buc., preţ/ buc. 51 EURO; Maşină betelie, 1 buc.,
preţ/ buc. 51 EURO; Maşină incastro, 2 buc., preţ/buc. 77 EURO;
Maşină butonieră, 1 buc., preţ/buc. 51 EURO; Maşină nasturi, 1 buc.,
preţ/buc. 51 EURO; Maşină călcat, 2 buc., preţ/buc. 103 EURO;
Capsator, 1 buc., preţ/buc. 1 EURO. l S.C. BRILLIANT STAR
IMPEX S.R.L., Reşiţa: Masă - 54,51 Euro; Scaun - 88,19 Euro;
Calculator - 24,47 Euro; Monitor - 9,21 Euro; Imprimantă - 18,17
Euro; Pompă de spălat autoturisme JET - 7,85 Euro. Preţurile nu
includ TVA.
Licitaţiile publice vor avea loc în data de 25.06.2013, urmând a se
repeta în fiecare zi de marţi, până la vânzarea bunurilor din
patrimoniul debitoarelor, la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. CaraşSeverin. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-213468.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, sau schimb cu
apartament 2 camere + dif. tel.
0722-501895.
Vând 2 camere cămin, zona
Intim, îmbunătăţit, gresie, ferestre
termopan, înc ălzire tip climă,
instalaţii noi, liber, ocupabil imediat.
Tel. 0727-045017.
Vând teren ideal pentru
construcţii. Tel. 0734-068742.
Vând apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, Govândari, cu
îmbunătăţiri. Tel. 0727-760397.
Vând apartament 2 camere
Luncă, mobilat, centrală termică,
ferestre termopan, 2 balcoane, 2
pivniţe. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0745-834270.
Vând apartament 2 camere
foarte ieftin. Tel. 0355-410569.
Vând teren extravilan km 5
drumul Lupacului (fosta gospodărie
a Poliţiei) 10.682 mp, preţ 1 €/mp.
Teren intravilan zona Triaj, str.
Ciprian Porumbescu, posibil racord
apă, curent electric, canalizare, gaz,
2.877 mp, preţ 6 €/mp. Teren
intravilan zona fosta unitate militară,
posibilitate energie electrică şi
canalizare, 5.775 mp, preţ 15 €/mp
neg. Se poate şi plata în rate, avans
25-30 %. Tel. 0355-410288, 0726343972.
Închiriez casă la Soceni, strada
principală (lângă sosea) cu tot
confortul. Preţ 100 €/lună. Tel. 0734154545.
Vând 2 case, încălzire centrală,
2 garaje, grădină cu pomi fructiferi,
vie, bazin cu peşti şi nuferi, Reşiţa,
zona Muncitoresc. Tel. 0770753270.
Vând garsonier ă în Luncă,
îmbunătăţiri minore, preţ 10.500 €
neg. Tel. 0723-093582.
Vând casă Dognecea, telefon,
cablu tv. Tel. 0355-411682, 0733594473.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând casă recent renovată, în
Reşiţa. Str. M. Kogălniceanu, compusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Contact prin email: H.johann@
onlinehome.de sau tel. 0049 69 38
013439.
Vând apartament 2 camere, parter, Govândari Tel. 0754-264227.
Vând casă în Reşiţa, compusă
din 2 camere şi coridor, la preţ de
12.000 € neg. Tel. 0727-413281,
0741-528025.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, parter, 75 mp, preţ 30.000 €.
Tel. 0770-428647, 0746-465530.
Vând casă de vacanţă 3 camere
mobilate, grădină, terasă sud, apă,
canalizare, 5 minute de baraj şi
teleferic, suprafaţă 495 mp. Preţ
50.000 € neg. Tel. 0733-405991.
Vând la Ticvaniu Mic casă, 4
camere, grădină, bucătărie, 18.000
€. Tel. 0728-822296. (RR)
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Vând garsonieră la parter Oraviţa, zona gării, fără îmbunătăţiri,
preţ 1500 €, loc bun pentru
privatizare . Tel. 0760-278901.
Proprietar, vând apartament în
Govândari, etaj 2/4, cu centrală,
termopane, faianţă, parcare etc.
mobilat sau nu, 21.500 € sau schimb
cu 3 camere amenajat sau nu. Tel.
0728-813340.
Ofer spre închiriere apartament
utilat cu toate dotările în Luncă. Tel.
0771-572042. Închiriez garsonieră,
mobilată, liberă din 1 iulie, chirie 80
€ pe lună + 100 € garanţie. Fără intermediari, doar persoane serioase.
Tel. 0769-692798, 0355-402909.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament 2 camere,
în regim hotelier, recent renovat şi
mobilat, aer condiţionat, situat în
centrul municipiului Constanţa, Bd.
Tomis - zona Tomis 2/ Spitalul Judeţean. Apartamentul se află la 5 minute de plaja 3 Papuci, la 10 minute de
plaja Modern şi staţiunea Mamaia.
120 lei/noapte. Are 2 camere,
ambele locuibile. Tel. 0749-234150.
Vând casă Soceni, lângă strada
principală, 2 camere, bucătărie,
spaţiu baie, apă curentă şi canalizare, plus grădină de 700 mp. Preţ
32.000 € neg. Tel. 0788-545013.
Vând apartament 3 camere,
Micro 2 Bd. Republicii, preţ 27.500
negociabil. Tel. 0729-010465.
Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, 2 băi, parter
înalt, preţ 36.000 negociabil. Tel.
0771-390864.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere în Reşiţa, decomandat, confort 1, zona Govândari, Al.
Galaţi nr. 1a, etaj 6 din 10, centrală
termică proprie pe gaz, uşă metalică
la intrare, parchet în camere, balcon
închis, 2 debarale, 1 baie, suprafaţa
utilă 44,00 mp. Tel. 0724-379842,
0769-514207, 0726-925781.
Vând apartament cu 3 camere,
situat în Reşiţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând teren cu sălaş, C. Caransebeşului, Reşiţa. Tel. 0720-034930
Vând sau schimb apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
cu garsonieră sau apartament 2
camere + dif. Tel. 0355-802548,
0749-486188.
Vând apartament 4 camere,
îmbunătăţit, et. 3, str. Făgăraşului,
bl. 24. Preţ 45.000 € neg. Tel. 0355402101.
Vând teren cu proiect de
construcţie, str. Cimitirului nr. 8. Tel.
0355-402101.
Vând urgent apartament 3
camere, bd. Republicii bl. 23. Tel.
0729-939114.

Mai mult de jumătate din
populaţia României este conectată,
în momentul de faţă, la infrastructura
de apă şi canal, iar ţinta până în
2018 este de 80%, potrivit ministrului
Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Pensiile militarilor care au fost diminuate prin Ordonanţa
1/2011 revin la cuantumul calculat pt. decembrie 2010 începând cu
1 octombrie, a decis plenul Camerei Deputaţilor, cu rol decizional
în acest caz, prin adoptarea propunerii legislative privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Atribu]iile Camerei Agricole Na]ionale }i
Camerelor agricole jude]ene
În Şedinţa de Guvern din data de 12 iunie
2013 a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
283/2010 privind camerele pentru agricultură,
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală şi pentru abrogarea articolului
II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală.
Prin modificarea propusă se asigură cadrul
organizării şi desfăşurării alegerilor pentru
colegiile camerelor agricole şi constituirea
camerelor agricole la nivel judeţean şi naţional.
Măsura a fost luată pentru a îmbunătăţi în
primul rând organizarea şi desfăşurarea
efectivă a etapelor premergătoare înfiinţării
camerelor agricole la nivel judeţean, precum şi
pentru a înlătura deficienţele de ordin normativ
care au privit reglementarea statutului,
atribuţiilor şi a categoriilor de membri ai
viitoarelor camere agricole.
Prin actul normativ recent aprobat au fost
definite atribuţiile Camerei Agricole Naţionale şi
Camerelor agricole judeţene, astfel încât să fie
exercitate în concordanţă cu statutul lor juridic
şi dispoziţiile legale aplicabile, a fost clarificat
modul de organizare al camerelor agricole la
nivelul fiecărui judeţ şi au fost identificate în
mod explicit categoriile de membri care pot face
parte din camerele agricole jude ţene.
Camerele agricole care se vor înfiinţa în baza
legii vor dobândi statutul de utilitate publică.

Între atribuţiile camerelor agricole judeţene
amintim oferirea de asistenţă tehnică şi
consiliere producătorilor agricoli în vederea
absorbţiei fondurilor europene, organizarea de
activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de
specialitate prin înfiin ţarea de loturi
demonstrative, demonstraţii practice, târguri,
expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane,
dezbateri şi mese rotunde. Camerele agricole
vor asigura asistenţa tehnică de specialitate,
economică şi managerială a persoanelor care
desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi
conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole
moderne şi a metodelor noi de conducere a
fermelor în scopul eficientizării activităţilor la
nivel de fermă.
De asemenea, prin intermediul camerelor
agricole se vor realiza activităţi de formare
profesională continuă în domeniul agricol şi
conexe, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ţinând cont de nevoile şi oportunităţile
existente. Totodată, camerele agricole judeţene vor colabora cu instituţiile de învăţământ şi
cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminării rezultatelor
cercetării aplicative în agricultură prin
elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii
de cultură şi de creşterea animalelor, materiale
de specialitate, proiecte model, etc.
Primele alegeri pentru constituirea
camerelor agricole vor fi organizate în termen
de maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a
ordonanţei de urgenţă.

Noii judecători ai Curţii Constituţionale - Daniel Morar,
Mona Pivniceru şi Valer Dorneanu - şi-au preluat mandatul. Cei
trei îi înlocuiesc pe Axinte Gaspar, Ion Predescu şi Aspazia Cojocaru, cărora le-a expirat oficial mandatul. Mandatul magistraţilor
Curţii Constituţionale este de nouă ani şi nu poate fi reînnoit. O
treime dintre aceştia modifică la trei ani componenţa Curţii.

Acreditarea domeniilor de
studii universitare de master
Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea Metodologiei privind
acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor
de studii de master acreditate
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se instituie următoarele
reglementări:
l Instituţiile de învăţământ superior
acreditate care îşi şcolarizează studenţi
la programe de studii universitare de
master acreditate se consideră Instituţii
Organizatoare de Studii Universitare de
Masterat (IOSUM), acreditate pentru
domeniile de studii de master în care
acestea se încadrează.
l Începând cu anul universitar 20132014, domeniile de studii universitare
de master acreditate se constituie, la
propunerea senatelor universitare din
programele de studii universitare de
master acreditate de ARACIS până la
data de 30 iunie 2013.
l Începând cu anul universitar 20132014, stabilirea numărului maxim al
studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru
fiecare domeniu, se realizează în urma
evaluării externe făcute de către
ARACIS sau de către o altă agenţie de
asigurare a calităţii, din ţară sau
străinătate, înregistrată în Registrul
European pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior.

l Vineri, 14 iunie, la Măgurele au început lucrările pentru construirea celui mai puternic centru de cercetare a laserului din
lume, Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI - NP) l Preţurile de consum s-au majorat cu 0,2% în luna mai iar
rata anuală a inflaţiei (pe ultimele 12 luni) a urcat la 5,32%, de la 5,29% la nivelul lunii aprilie, arată INS l În România sunt în
prezent 5,4 milioane de pensionari. Numărul este în scădere faţă de primul trimestru al anului trecut, cu aproximativ 98.000
de persoane (1,7%), arată INS l
Producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate pot depune, în
perioada 10 iunie - 15 iulie 2013, cererile pentru obţinerea sprijinului financiar acordat din
fonduri europene, a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
Restricţiile de comercializare a porcilor vii şi a cărnii de porc pe piaţa Uniunii
Europene impuse României de către Comisia Europeană ar putea fi ridicate începând cu
anul 2014.
România beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui
crud până la 31 decembrie 2013, iar începând cu 1 ianuarie 2014 este interzisă livrarea
către centrele de colectare sau către unităţile de procesare, precum şi comercializarea
laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, informează
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Eficientizarea activit@]ii de prevenire }i combatere a corup]iei
Guvernul a aprobat Ordonanţa de
Urgenţă privind stabilirea unor măsuri
pentru eficientizarea activităţii de prevenire
şi combatere a corupţiei
Actul normativ adoptat de Guvern
acordă competenţa materială generală
lucrătorilor specializa ţi ai Direcţiei
Generale Anticorupţie din cadrul MAI
pentru a efectua, în condiţiile prevăzute de
lege activităţi de prevenire şi descoperire
precum şi actele de cercetare penală

dispuse de procurorul competent privind
infrac ţiunile prevăzute de Legea nr.
78/2000. Această Ordonan ţ ă a fost
elaborată deoarece structurile de parchet
teritoriale nu dispun de poliţie judiciar
proprie specializat ă pe combaterea
faptelor de corup ţie. De asemenea,
infracţiunile de corupţie şi asimilate
acestora săvârşite de persoane din mediul
privat sunt de competenţa aceloraşi
structuri de parchet.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul Oficial
al României
l Uniunea Naţional ă a Executorilor
Judecătoreşti - Tabloul din 21.03.2013,
Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul
2013 (M.O. nr. 222/18.04.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3545/2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
(M.O. nr. 223/18.04.2013)
l Ministerului Educaţiei Naţionale - Metodologia din 15.04.2013, Metodologie-cadru
de organizare şi desfăşurare a examenelor
de licenţă/diplomă şi disertaţie (M.O. nr.
223/18.04.2013)
l O.u.G. nr. nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a
programelor de transport public judeţean
(M.O. nr. 227/19.04.2013)
l H.G. nr. 183/2013 privind modificarea şi
completarea H.G. nr. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
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de achiziţie publică din O.u.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr. 227/19.04.2013)
l H.G. nr. 171/2013 privind aprobarea
Programului de acţiuni pentru anul 2013
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de
interven ţie pentru reducerea riscului
seismic la construcţiile cu destinaţia de
locuinţă multietajate, încadrate prin raport
de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic şi care prezintă pericol public (M.O.
nr. 228/20.04.2013)
l Ordinul Ministerului Tineretului şi
Sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea
Procedurii de închiriere a bunurilor imobile
din domeniul public al statului, aflate în
administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, şi pentru aprobarea contractuluicadru de închiriere (M.O. nr. 234/
23.04.2013)

Modific@ri ale Ghidului
carierei militare
Cursul postuniversitar de dezvoltare profesională în conducere
structuri militare va fi echivalent
Cursului interarme pentru toţi ofiţerii
absolvenţi ai studiilor universitare de
licenţă în specializările "Con-ducere
interarme" (forţe terestre, navale sau
aeriene), "Conducere logistică" sau
"Management economico-financiar"
din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", potrivit unei hotărâri
adoptată de Guvern în şedinţa de
miercuri, 12 iunie.
Decizia executivului se referă la
promoţiile 2007, 2008, 2009 şi 2011.
Ofiţerii care au urmat cursurile
menţionate mai sus beneficiază de
aceleaşi drepturi privind încadrarea şi
evoluţia în carieră ca şi absolvenţii
studiilor universitare de master de
conducere interarme.
Modificarea legislativă vizează
creşterea importanţei studiilor militare
în cariera ofiţerilor şi valorifică pregătirea acestora în instituţia militară.
Ministerul Apărării Naţionale,
12.06.2013

Preşedintele Traian Băsescu a
anunţat că a declanşat procedura unui
nou referendum care cuprinde două
întrebări - dacă românii doresc Parlament unicameral şi un Legislativ cu
300 de membri, precizând că va emite
respectivul decret şi în funcţie de ce se
va întâmpla cu legea referendumului
care a fost contestată la CCR, iar
judecătorii constituţionali urmează să
se pronunţe în acest caz pe 26 iunie.

Preşedinţii din Ungaria, Austria, România şi Bulgaria au cerut
Azerbaidjanului să sprijine proiectul conductei de gaze naturale
Nabucco Vest în faţa unui proiect rival, Conducta Trans-Adriatică
sprijinit de Albania, Croaţia, Muntenegru şi Bosnia. Directorul
companiei petroliere de stat a Republicii Azerbaidjan a spus că în
această lună va fi luată o decizie între Nabucco şi Trans-Adriatică.

După ce preşedintele Obama şi preşedintele
Xi Jinping s-au întâlnit în California, pentru două
zile, înalţi oficiali ai ambilor lideri s-au grăbit să
declare summit-ul un succes, care a marcat
construirea unui raport şi dialog sincer între cei
doi pe o serie de chestiuni sensibile.

Austria a început să-şi retragă trupele de menţinere
a păcii sub egida ONU din Înălţimile Golan. Viena a
decis să renunţe la misiune pe fondul deteriorării
problemelor de securitate. Această ţară a jucat un rol
important, ca parte a forţei ONU de monitorizare a
încetării focului între Siria şi Israel din 1974.

%mbun@t@]irea eficien]ei serviciilor publice de
ocupare a for]ei de munc@
Serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă ale statelor membre joacă un rol
esenţial în ceea ce priveşte sprijinirea unui
număr de 26 de milioane de şomeri din
Europa în încercarea lor de a obţine un loc de
muncă. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a propus o decizie menită
să vină în ajutorul serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă în vederea maximizării eficacităţii acestora printr-o cooperare
mai strânsă, pentru a răspunde mai bine
nevoilor şomerilor şi ale angajatorilor.
Serviciile publice de ocupare a forţei de
munc ă eficace sunt esen ţiale pentru
implementarea efectivă de către statele
membre a politicilor privind ocuparea forţei
de muncă, cum ar fi „garanţia pentru tineret”
(Youth Guarantee). De exemplu, serviciile
publice de ocupare a forţei de muncă sunt în
măsură să îi consilieze pe cei în căutarea
unui loc de muncă cu privire la oportunităţile
de formare profesională, de ucenicie, de
stagiu şi de aprofundarea studiilor adaptate
la situaţia lor şi la cerinţele angajatorilor.
Mai mult, serviciile publice de ocupare a
forţei de muncă sunt, de asemenea, vitale în
asigurarea unei mai bune coordonări între
persoanele în căutarea unui loc de muncă
având competenţe specifice şi angajatorii
care caută astfel de competenţe. Cea mai
recentă ediţie a European Vacancy Monitor
(Monitorul european al locurilor de muncă
vacante) arată că, în pofida şomajului record
înregistrat actualmente în Europa, există în
UE 1,7 milioane de locuri de muncă vacante.
Decizia propusă ar duce la constituirea
unei platforme pentru compararea performanţei serviciilor publice de ocupare a forţei
de muncă pe baza unor criterii de referinţă
relevante, identificând totodată cele mai
bune practici şi promovând învăţarea reciprocă. Înseşi serviciile publice de ocupare a
forţei de muncă au arătat că, odată cu
punerea în practică a unui astfel de sistem,
problemele de pe piaţa forţei de muncă ar
putea fi identificate mai de timpuriu.
De asemenea, reţeaua ar veni în sprijinul
implementării efective de către statele membre a politicilor din domeniul ocupării forţei de
muncă. Un exemplu notabil este implementarea „garanţiei pentru tineret”, aprobată de
Consiliul de Miniştri al UE, care solicită
statelor membre să se asigure că tinerii
beneficiază de oferte de muncă, de aprofundarea studiilor, de programe de ucenicie sau
de stagii în termen de patru luni de la
momentul pierderii locului de muncă sau de
la ieşirea din sistemul de educaţie formală.
Reţeaua ar urma să ajute statele
membre să implementeze recomandările
specifice fiecărei ţări privind îmbunătăţirea
eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice de

ocupare a forţei de muncă, adoptate de
Consiliu în cadrul semestrului european.
Serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă urmează să discute pe tema sporirii
cooperării cu ocazia reuniunii la nivel înalt
privind şomajul în rândul tinerilor care va
avea loc la Berlin, în data de 3 iulie. Se
aşteaptă ca aceste servicii să prezinte
măsuri concrete de implementare a
„garanţiei pentru tineret” şi să discute modul
în care ar putea să îşi acorde sprijin reciproc
în acest domeniu.
Decizia propusă va fi înaintată Consiliului
de Miniştri al UE şi Parlamentului European
în vederea adoptării şi ar urma să fie pusă în
aplicare începând din 2014.
Odată ce propunerea de decizie este
adoptată, fiecare stat membru va desemna
un membru şi un membru supleant din conducerea superioară a serviciului său public
de ocupare a forţei de muncă care să facă
parte din consiliul de administraţie al reţelelor
de servicii publice de ocupare a forţei de
muncă. Comisia ar urma şi ea să desemneze
un membru şi un membru supleant în
respectivul consiliu de administraţie.
Context
Rolul serviciilor publice de ocupare a
forţei de muncă este în curs de redefinire în
majoritatea statelor membre, vizându-se
transformarea lor în prestatori de servicii mai
agili, mai moderni şi mai orientaţi către client,
al căror obiectiv ar trebui să fie oferirea de
soluţii privind o politică activă de ocupare a
forţei de muncă. Nişte servicii publice de ocupare a forţei de muncă moderne şi eficiente
trebuie să pună bazele unei cooperări mai
strânse cu organismele educaţionale şi de
formare, să stimuleze sinergiile cu operatorii
privaţi şi cu alţi operatori de pe piaţa forţei de
muncă, să acorde mai multă atenţie nevoilor
angajatorilor şi dezvoltării de competenţe şi
să utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile
de informare şi comunicare într-un mod
inteligent. Un grup neoficial de experţi
europeni ai serviciilor publice de ocupare a
forţei de muncă (SPOFM), activ începând cu
anul 1997, furnizează Comisiei, în timp util,
informaţii folositoare cu privire la aspectele
legate de ocuparea forţei de muncă.
Propunerea de decizie nu numai că va
permite oficializarea statutului acestui grup
de experţi şi îi va defini în mod clar
responsabilităţile, ci va facilita totodată
implementarea proiectelor referitoare la
piaţa forţei de muncă finanţate din Fondul
social european (FSE).
Serviciile publice de ocupare a forţei de
muncă vor continua să coopereze între ele în
cadrul EURES, reţeaua paneuropeană de
căutare de locuri de muncă.
Comisia Europeană, IP/13/544,

Men]inerea competitivit@]ii
siderurgiei europene
Planul de acţiune abordează scăderea cererii,
provocările legate de mediu şi concurenţa neloială, cu
accent pe reducerea costurilor şi inovare.
Cu o cotă de 11 % din producţia globală şi peste
360.000 de angajaţi, UE este al doilea producător de oţel
ca mărime la nivel mondial. Traversăm în prezent o
perioadă dificilă. Cererea s-a redus din cauza recesiunii
economice mondiale, preţurile la energie continuă să
crească, multe materii prime trebuie importate, concurenţa este adesea neloială şi îndeplinirea cerinţelor de mediu
poate fi costisitoare. Potrivit estimărilor, cererea mondială
va creşte până în 2025. Prin urmare, este în interesul
Europei să sprijine acest sector pentru a-i spori competitivitatea. Comisia a elaborat un nou plan de acţiune pentru
industria siderurgică europeană, în care sunt abordate 7
domenii-cheie:
Cadrul de reglementare
UE va evalua sarcina de reglementare impusă
industriei siderurgice, pentru a verifica în ce măsură
legislaţia comunitară generează costuri suplimentare.
Stimularea cererii
Sectorul construcţiilor şi cel auto îşi împart aproximativ 40% din cerere şi ambele au fost afectate de criza economică. Două iniţiative ale UE vor stimula aceste sectoare (CARS2020 şi Planul de acţiunea construcţia durabilă).
Concurenţa loială
Unele ţări terţe au limitat importurile din UE sau au
introdus stimulente pentru propriile exporturi, oferind
avantaje necuvenite propriilor întreprinderi. UE va
continua să negocieze acorduri de liber schimb cu ţări din
afara UE şi să combată practicile neloiale.
Reducerea costurilor cu energia
Energia reprezintă aproximativ 40% din costurile de
producţie a oţelului, iar întreprinderile europene plătesc
mai mult decât majoritatea concurenţilor lor. Planul UE de
a crea o reţea energetică europeană interconectată va
duce la creşterea concurenţei şi la costuri mai mici.
Politica privind schimbările climatice
Existenţa unor norme de mediu clare ar încuraja
investiţiile necesare pentru adaptarea la tehnologii mai
ecologice. Comisia va promova cele mai bune practici,
dar statele membre trebuie, de asemenea, să analizeze
politicile naţionale care afectează preţurile şi să aloce
finanţare pentru proiecte axate pe eficienţa energetică.
Inovare
În perioada 2014-2020, aproape 18 miliarde de euro
din fondurile UE vor fi disponibile pentru consolidarea
poziţiei de lider industrial în inovare prin programul de
cercetare Orizont 2020.
Sprijin în perioada de restructurare
Din cauza restructurărilor, sectorul siderurgic a
pierdut deja 40 000 locuri de muncă. Există fonduri pentru
a-i ajuta pe cei afectaţi şi pentru a se garanta că sunt
reţinute competenţele-cheie. Având în vedere că forţa de
muncă în domeniu îmbătrâneşte, industria are, de
asemenea, nevoie de a atrage noi angajaţi, tineri şi
creativi. Va fi instituit un grup care va avea sarcina de a
monitoriza progresele în domeniile menţionate mai sus.
Peste un an, Comisia va evalua progresele înregistrate.

În 17 iunie, la summit-ul G8
de la Lough Erne (Marea Britanie),
preşedinţii Van Rompuy, Barroso şi
Obama au lansat oficial negocierile
bilaterale pentru parteneriatul
transatlantic pentru comerţ şi
investiţii. Negocierile vor acoperi
trei componente principale:
accesul pe piaţă, aspecte de
reglementare, inclusiv barierele
non-tarifare, şi normelor acordului.
La propunerea Franţei,
sectorul audiovizual a fost exclus
de Miniştrii europeni ai Comerţului
din mandatul negocierilor pentru
acordul de liber-schimb cu SUA.

Hassan Rohani a obţinut victoria din primul tur al alegerilor
prezidenţiale iraniene cu 50,68%
dintre voturile exprimate. El îi succede lui Mahmoud Ahmadinejad a
cărui realegere contestată din
2009 a fost însoţită de manifestaţii
de protest violent reprimate.
Fostul şef al Consiliului de
Securitate Naţională a promis, în
timpul campaniei, un mediu cu
libertăţile personale sporite şi chiar
a indicat că va elibera prizonierii
politici şi jurnaliştii închişi.
În campania sa, Rouhani a promis, de asemenea, să îmbunătăţească economia şi oferta de locuri
de muncă iar ca fost negociator în
problema nucleară, el a spus că va
reduce tensiunea ridicată între Iran
şi lumea exterioară legată de
programul nuclear al ţării. Conform
Constituţiei iraniene, preşedintele
este al doilea om în stat, după
liderul spiritual Ali Khamanei.
Parlamentul Norvegiei a votat o
cu o majoritate covârşitoare,
recrutarea femeilor în forţele sale
armate, devenind prima ţar ă
europeană şi prima din NATO care
face serviciul militar obligatoriu
pentru ambele sexe.
Norvegia a fost în prima linie în
lupta pentru egalitatea de gen,
privind introducerea de măsuri,
cum ar fi, obligaţia tuturor societăţilor publice să acopere cel puţin
40 la sută din locurile de muncă cu
femei. Recent ţara a sărbătorit un
secol de când femeile norvegiene
au câştigat dreptul de a vota.

l Republica Moldova a finalizat negocierile pe marginea Acordului de comerţ liber aprofundat şi comprehensiv cu Uniunea Europeană l Premierul israelian Benjamin
Netanyahu a cerut recent, într-o pledoarie puternică adresată conducerii Autorităţii Palestiniene, să se alăture negocierilor de pace reale, fără condiţii prealabile l Oficiali
din Statele Unite şi Cuba se vor întâlni în această săptămână pentru a restabili serviciile poştale directe, îngheţate din 1963 l Rezultatele unui referendum naţional
desfăşurat recent în Elveţia arată că aproape 80% din alegători aprobă înăsprirea regulilor privind acordarea de azil l Parlamentul Rusiei a adoptat două proiecte de lege
care impun pedepse cu închisoarea pentru persoanele care promovează "propaganda" homosexuală minorilor şi cele care ofensează credincioşii l

Clip-Air, avionul modular

Transportul aerian de astăzi este un amalgam de lungi
drumuri pe care trebuie să te deplasezi până la aeroportul
aglomerat, cozi lungi care se mişcă în ritm de melc şi aşteptări
plictisitoare. Ar fi mult mai uşor şi mai puţin frustrant, dacă ai
prinde un avion la fel cum prinzi un tren. École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL), din Elveţia, lucrează la
proiectul Clip-Air, care într-o zi va produce avioane modulare,
permiţând unui călător să urce la bordul unui avion într-o staţie
de cale ferată din Londra, de exemplu, şi debarca în mijlocul
Romei fără a se ridica din fotoliul sau cuşetă.
În curs de dezvoltare din 2009, proiectul Clip-Air îşi
propune să fuzioneze viteza de deplasare din aer cu
flexibilitatea transportului feroviar.
Avioanele sunt vehicule specializate concepute pentru
anumite sarcini, astfel încât un avion de pasageri nu poate fi
folosit ca avion de marfă fără modificări extinse. Pe de altă
parte, un tren este o colecţie de module cu o locomotivă
"modul" furnizoare de propulsie. Dacă pui vagoane cu
pasageri în spatele unei locomotive avem un tren de pasageri,

cu vagoane de marfă, avem un tren de marfă.
Clip-Air face acelaşi lucru cu avioanele. Contribuţia principală a proiectului este aceea că oferă flexibilitatea transportului feroviar pentru transportul aerian. Pe de o parte, avionul
Clip-Air include o structură alcătuită dintr-o aripă, motoare,
cabina de pilotaj, combustibil şi trenul de aterizare. Pe de altă
parte, este sarcina care trebuie transportată: pasageri şi / sau
mărfuri. Prin urmare, capsula ar fi echivalentă fuselajului unui
avion clasic, dar fără atributele sale uzuale. Aripa de zbor
poate găzdui până la trei capsule cu o capacitate de 150 de
pasageri fiecare. Acestea pot fi combinate pentru a se potrivi
scopului particular fiecărei călătorii.
Acest tip de avion poate folosi un aeroport aşa cum este
conceput în prezent. Capsula autonomă, de mărimea unui
vagon - aproximativ 30 de metri lungime şi 30 de tone greutate
- are un design compatibil cu şinele de cale ferată. Prin urmare, aceasta ar putea revoluţiona în cele din urmă configuraţia
aeroportului şi mobilitate multimodală. Îmbarcarea, fie mărfuri
sau pasageri, în capsulă, ar putea fi realizată nu numai pe
aeroporturi, dar şi direct în staţiile de cale ferată sau
platformele industriale.
Studiile teoretice arată potenţialul Clip-Air în termeni de
capacitate de transport datorită unui management mai eficient
şi flexibil al flotei, o rată de încărcare mai eficientă, flexibilitate
sporită a aprovizionării şi posibilitatea de a nu mai efectua
zboruri goale. Alte avantaje ar veni de la economiile în
întreţinere, stocare şi management.
De asemenea Clip-Air îşi propune să abordeze preocupările actuale de mediu, obiectivele stabilite de ACARE (Consiliul consultativ pentru cercetare aeronautică în Europa) care
cer reducerea emisiile de CO2 cu 50% până în anul 2020.
Consumul de combustibil convenţional al acestei aeronave ar

fi redus, deoarece aceasta poate transporta persoane cât trei
Airbus A320 cu jumătate din motoare. Cu alte cuvinte, cu trei
module în aceeaşi aripă, un zbor de 4000 kilometri ar fi mai
ieftin - în ceea ce priveşte consumul de carburant - faţă de trei
aeronave de aceeaşi capacitate la viteză şi altitudinea egală.
Clip-Air mai are în vedere, de asemenea, alte tipuri de
combustibili, mai puţin poluanţi decât cei folosiţi în prezent.
În termeni tehnici, studiile iniţiale au arătat că proiectul
este fezabil, chiar dacă există încă multe provocări viitoare.
"Dezvoltarea conceptului necesită efectuarea de simulări
aerodinamice mai avansate şi testarea unui model de zbor de
6 metri lungime, alimentat de mini-reactoare, în scopul de a
continua să explorăm performanţa de zbor şi pentru a
demonstra fezabilitatea pe ansamblu", consideră Claudio
Leonardi, responsabil de proiect Clip-Air.
Pentru prima dată, un model la scară redusă a conceptului
de avion Clip-Air a fost prezentat la Paris Air Show în perioada
17-19 iunie 2013.

Video de mai jos prezintă o animaţie a propusului concept
Clip-Air
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=wRpX6gLQlsA#!
http://www.youtube.com/watch?v=yZCgkbcyJAo
Sursa pentru poze: EPFL / TRANSP-OR / LIV / ICOM
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

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

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

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

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând boiler electric 80 litri,
marca Ariston. Tel. 0745-301956.
Vând tv color cu telecomandă,
arată şi funcţionează f. bine, preţ
200 lei. Tel. 0355-806864, 0745157348, 0768-556364.
Vând covor persan 2,5/3,5 m,
150 lei. Cuvertură pat de pluş 50 lei.
Tel. 0255-221036 după orele 16.
Play Station portabil modat, card
14 jocuri, preţ 320 lei; Play Station 2
modat, manete, 15 jocuri, 270 lei;
jocuri originale, Play Station 3
portabil, PSP, Play Station 2,
calculator, PC, preţ 16 lei/bucata.
Tel. 0721-414951.
Nokia 6300 gold, preţ 150 lei;
Nokia N73, preţ 150 lei; Nokia X2
dual sim, 210 lei; Nokia cu card şi
cameră, preţ 70 lei; Nokia pe şină,
slide, preţ 130 lei; Nokia color, 40 lei;
LG digital, 110 lei. Tel. 0721-798604
Vând fier de călcat marca
Mureş, cu suport; radio pe baterii
Mamaia; tv color LG cu telecomandă; 2 difuzoare diametru 20 cm,
10 waţi, marca Grundig; încărcător
celular Siemens; casete audio şi
video TDK. Tel. 0741-633690, 0737575779.
Vând la Bocşa porc 240-250 kg,
8 lei/kg neg; porci 100-140 kg, 9.5
lei/kg neg; scroafă Duroc roşie, 150
kg fătată recent, cu 10 purcei marele
alb, 3 săptămâni, 3500 lei neg; sorg
pentru animale, 1.50 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând la Secu hamuri pentru 2
cai, 400 €; şa pentru călărit, 150 €;
frâne noi pentru cai, 300 €; toate
sunt din piele, preţurile neg. Tel.
0255-233804, 0729-838170. (RR)
Vând la Sacu iapă cu mânz, rasă
semi-muran. Tel. 0732-982025. (rr)
Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 kw,
germană, 500 lei; motor trifazic 4 kw,
500 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 în Gherteni ş mobil ă
Camex Lux formată din masă cu 4
scaune tapiţate, dulap, mai multe
corpuri, vitrină, 1000 lei neg. Tel.
0757-516388. (RR)
Vând în Reşiţa televizoare color
cu diagonala 56 cm în perfectă stare
de funcţionare, 150 lei; dulap
dormitor cu uşi culisante şi oglinzi pe
mijloc, 1000 lei; pat de dormitor
dublu complet cu noptiere şi saltele,
600 lei; birou calculator din lemn
masiv, 150 lei; scaune de birou, 50
lei/buc; maşină de cusut cu pedală
Singer, 100 €. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa cazan de ţuică
din cupru, 100 l, 5000 lei; video dvd
recorder, 350 lei; dvd recorder, 300
lei; antenă parabolică cu receiver de
la DIGI, 300 lei. Tel. 0730-552734.
Vând în Bocşa cazan ţuică din
inox alimentar, 130 l, cu răcitor de
cupru, are şi alimentare laterală,
1000 €; masă de circular mare, cu
motor trifazic 4 kw, 200 €; motor
electric trifazic 11 kw, 3000 rotaţii,
1000 lei; motoare electrice mai mici;
ax pt. abric, are şi cuţite pe el, mărimea 300 mm, 200 lei; cântar 550 kg,
600 lei; reductoare noi cu raportul 1
la 45, 400 lei bucata; robinete noi
pentru apă caldă şi aburi de 1, 2, 3
ţoli, 100 lei/ţol; curele trapezoidale
noi, 22x14x2860, 20 lei/buc. Tel.
0747-877713, 0757-546078. (RR)

Vând în Reşiţa, Moniom, viţel de
lapte de 4 luni, 1800 lei neg. Tel.
0255-232919. (RR)
Vând în Caransebeş robot de
bucătărie nou, 150 lei; covor 3x2,
130 lei; cărucior de copii sport cu 3
roţi, albastru, 250 lei; tricicletă copii,
150 lei; rochie de mireasă, 500 lei
neg; birou, 150 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Sacu viţea de 4 luni,
rasa Holstein, culoare neagră cu
alb, 2000 lei; congelator cu 7 sertare, 500 lei. Tel. 0720-102259. (RR)
Vând, în Reşiţa, P4 cu monitor
lcd, tastatură şi mouse, 300 lei;
televizor de maşină lcd, 120 lei; P4
cu monitor lcd, 350 lei; P4, 150 lei;
monitor lcd de 15, 100 lei; dvd portabil, 130 lei; casetofon nou pt. maşină
Pioneer, 170 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; expressor de cafea cu pastile, 100 lei;
laptop Sony Vaio pt. piese, 100 lei;
laptop P3 Medion în stare de funcţionare, 200 lei; hdd de 250, 100 lei;
tv Grundig diagonala 70, 150 lei; tv
Siemens sport, diagonala 37, cu
telecomandă, 100 lei; GPS pt. maşină, recent adus din Spania, cu harta
Spaniei, 150 lei; redresor pt. maşină
de la 6 la 24, 100 lei; tv de maşină la
12 V, se poate folosi şi în cameră,
100 lei. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare vacă 8
ani, gestantă 9 luni, foarte bună de
lapte, rasa Bălţată Românească,
trebuie ţinută la grajd sau sălaş
pentru că nu stă la iarbă, 4500 lei
neg. Tel. 0255-232849. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare vacă 10
ani, cu viţel, 3500 lei. Tel. 0733603925. (RR)
Vând televizor Samsung, diagonala 50 cm, adus din Germania, 150
lei neg. Tel. 0752-807641. (RR)
Vând fotoliu pentru 2 persoane,
250 lei; masă bucătărie din lemn,
nouă, 100 lei. Tel. 0744-661866. (rr)
Vând în Reşiţa brânză de oaie
de anul acesta, 15 lei/kg. Tel. 0255232764. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare, 350 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; şezlong pentru plajă cu
saltea, 50 lei; pat pentru plajă cu
saltea, 50 lei; ladă frigorifică mare,
marca Privileg, 2 m lungime, 1000
lei. Tel. 0355-425973, 0729-022526
Vând la Reşiţa sandale damă cu
toc din piele, mărime 37, 80 lei; pantaloni trening pt. bărbaţi, 40 lei; antenă parabolică, fără aparatură, 50 lei;
hotă Zanussi, 3 trepte viteză, iluminată, 60 lei; 2 boxe 50 W, carcasă de
lemn, aduse din Germania, 60 lei;
casetofon auto Daewoo cu faţă detaşabilă, 40 lei; lustre cu 2-3 braţe,
10 lei/buc; masă din lemn culoare
neagră, picioare detaşabile, 80 lei;
scaune metalice, 25 lei/buc; filtru
cafea, 20 lei. Tel. 0740-520382. (rr)
Vând la Anina maşină de cusut
Paf în stare perfectă de funcţionare;
mobilă tineret compusă din mai
multe piese; 2 plapume din lână
naturală; tablouri în ulei; costum
popular de femei din zonă, Banatul
de Munte, 200 €; goblen Cina cea
de Taină; candelabre cu 2, 8 şi 12
becuri; garnitură pluşată, 250 lei;
toate preţurile sunt negociabile. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând la Măureni viţea de 4 luni,
bălţată românească, 200 kg, 1500
lei neg. Tel. 0754-591602. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Eurocolor, cu telecomandă, stare
perfectă, 200 lei; maşină electrică
de cusut, 300 lei. Tel. 0727-359625.
Vând la Tormac vacă bălţata
românească, gestantă în 9 luni, la a
3-a fătare, 4500 lei neg. Tel. 0724243596, 0256-392859. (RR)
Vând iapă 4 ani, culoare neagră,
4500 lei. Tel. 0769-710083. (RR)
Vând în Gârlişte masă extensibilă cu picioare detaşabile, de 4
persoane strânsă, 6+ persoane
desfăcută, 250 lei; calculator 486 cu
boxe, monitor, tastatură, şi mouse,
jocuri pentru copii, 300 lei. Tel. 0721858721. (RR)
Vând la Anina ministrung pentru
tâmplărie de modele, 250 lei; 2
cocoşi pentru fum din tablă groasă
de 125, 50 lei/buc; cablu sudură de
12, 10 lei/m; aparat sudură nou
220/380 V, 700 lei neg; ferodou
diferite lăţimi, 10 lei/m; menghină
250 mm lungime, 250 lei, drujbă
electrică nouă cu lama 40 cm, 600
lei neg; radio Traviata cu pick-up, de
colecţie, cu discuri bonus, 150 lei;
strung manual pentru cozi de
mătură, 200 lei; maşină de cusut
Veronica, nouă, 180 lei. Tel. 0255240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Bocşa 25 de familii de
albine, începând cu 500 lei/buc;
miere în faguri sau vărsată, de
primăvară, salcâm, 20 lei/kg. Tel.
0755-042152. (RR)
Vând în Caransebeş echipament de apicultură, magazii mici,
rame clădite Dadant mici, presă de
faguri Dadant, storcător, bidoane;
câine Bichon de 3 ani; căţeluşă Pudel de 2 ani. Tel. 0755-940848. (RR)
Cumpăr aparat radio amator
VersaTester E0502. Tel. 0766251256. (RR)
Vând în Re şi ţa congelator
Arctic, 6 sertare, 2 cuve de răcire,
stare perfectă, 500 lei neg. Tel.
0355-402423, 0743-882285. (RR)
Vând la Vălişoara moară de piatră germană; motor trifazic mare;
moară cu cuţite. Tel. 0724-050944.
Vând în localitatea Cârpa, Valea
Timişului, 2 cai, 3 respectiv 8 ani,
5000 lei neg. Tel. 0744-227067. (rr)
Vând la Caransebeş aragaz cu 3
ochiuri pentru picnic; boiler instant la
380 V, stare bună de funcţionare;
televizor alb negru în stare bună de
func ţionare. Tel. 0768-776073,
0720-663621. (RR)
Vând în Reşiţa oglindă pt. hol,
60 lei; oglindă pt. baie, 30 lei; covoraş rotund persan, 60 lei; încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc; veioză
dormitor, 14 lei; veioză birou, 14 lei;
aparate defecte pt. piese: aspirator,
prăjitor pâine; suport inox pt. perie şi
hârtie igienică la baie; baterie nouă
chiuvetă; canapea nouă, 600 lei; 1
pereche cizme din piele neagră mărimea 38, 550 lei; 1 pereche schiuri,
70 lei; uşă pliantă, 70 lei; tablou
pictat în 1980, 80 lei; 4 tablouri mici;
set pt. condimente din 12 piese, 6
mari, 6 mici. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă combinată completă, 800 lei. Tel. 0770546592, 0769-212428. (RR)
Vând în Reşiţa viţeluşă 1 lună,
700 lei. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând la Vârciorova moară pe 2
paleţi, 150 € neg; orgă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0736-117397. (RR)
Vând în Re şi ţa colţar de
bucătărie, 2x1.5m, culoare maro,
220 lei neg. Tel. 0720-012537. (RR)
Vând în Pădureni (Timiş) pui de
gâscă, raţă, bibilici, păuni, porumbei, purcei vietnamezi, de la 1 zi la 2
1/2 luni. Tel. 0722-835244. (RR)
Vând în Reşiţa comodă, 1,60 x
0,90, cu piele şi catifea canadiană,
stare perfectă, nefolosită, 250 lei;
masă de bucătărie. Tel. 0744661866. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein
fătată recent, cu viţel mic, 1300 €;
vacă gestantă rasa Holstein, 1100 €.
Tel. 0720-725826. (RR)
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Vând la Cărbunari mânz semimuran 1 an şi 2 luni, castrat, culoare
roşie, alb în frunte, bun de prins la
căruţă, 2400 lei neg. Tel. 0740915944. (RR)
Vând în Reşiţa instante pe gaz şi
butelie pt. apă caldă, Vaillant, 17
l/min, omologate şi garanţie, 250
lei/buc fix; subwoofer 100 W, 10
ieşiri, microfoane, difuzoare încorporate, aproape nou sau schimb cu
laptop; aparat radio pe lămpi foarte
vechi, de colec ţie. Tel. 0729824413. (RR)
Vând la Reşiţa orgă profesională Roland G1000, inclusă cu toate
tonurile şi ritmurile sârbeşti şi tot ce
se caută pe la nunţi, 550 € neg. Tel.
0255-233769. (RR)
Vând în Reşiţa fotoliu pat, 200
lei; porumbei, 40 lei/perechea. Tel.
0722-129295. (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 2 vaci, 3 şi 4 ani, gestante
6 şi 8 luni, 5000 lei; mânz, 3000 lei;
cumpăr mânz rasa Izabel. Tel. 0764422290. (RR)
Ofer gratis 2 câini de la stână.
Tel. 0762-378703. (RR)
Cumpăr în Reşiţa romane de
dragoste în limba germană. Tel.
0727-199030. (RR)
Vând în Reşiţa un cort mare cu 2
încăperi, stare impecabilă, 250 lei
neg. Tel. 0756-315571. (RR)
Vând în Lugoj porci de carne,
100-130 kg. Tel. 0723-614349. (RR)
Cumpăr în Reşiţa telecomandă
pentru dvd Vorton model dvd 280,
sau persoană care ştie să o repare.
Tel. 0728-803001. (RR)
Vând la Domaşnea 2 cai. Tel.
0728-248138, 0761-560815. (RR)
Vând frigider Arctic mic de 120 l
este în stare bună, la doar 50 lei. Tel.
0728-510783, 0355-415608.
Vând iapă de doi ani, acte
paşaport, nu a fost pusă în sarcină,
preţ neg. 2300 lei. Tel. 0749-281718
sau 0740-300282.
Vând ţap de patru ani bun
praşilă, are coarne, preţ 350 lei neg.
Tel. 0740-300282 sau 0749-281718
Vând cositoare Agria 3CP, lamă
de 90 cm, motor Briges Straton. Preţ
300 € neg. Tel. 0740-300282, 0749281718.
Vând motocositoare Carpatina,
în perfectă stare de funcţionare, cu
multe piese de rezervă. Preţ 3.000
lei neg. Poate fi văzută în Caraşova.
Tel. 0755-213997.
Vând convector gaz 100 lei. Tel.
0746-254661.
Cumpăr timbre filatelice şi machete maşini, info şi oferte cu foto pe
e-mail romaniidinafaratarii@yahoo
.com
Vând laptop Lenovo ThinkPad
EdgeE530 Intel Core i3 2,4 GHz,
cache 3MB, memorie 4GB, 1600
Mhz, hdd500gb, 7200 rpm, display
15,6", rez. 1366x768 webcam,
microfon, dvd+/-rw, card reader,
2xUSB3.0, 1xUSB2.0, bluetooth.
Preţ 1800 neg. Tel. 0770-604946.
Vând dvd home theatre system
Sony DAV-DZ280 5.1 preţ 650 lei.
Tel. 0748-200414.
Vând căruţ bebe 3 în 1 gri cu roz,
cu cos şi scaun auto, pat bebe cu
laterală rabatabilă, nou, cu saltea;
haine fetiţă 1-3 ani. Tel. 0770507064 sau 0724-189589.

Anunturi
,

Vând foarte urgent un loc de veci
în cimitirul nr. 8 din Reşiţa situat pe
partea dreapta a şoselei. Tel. 0751132460.
Vând mobilă sufragerie,
dormitor şi cameră copii. Tel 0770507064 sau 0724-189589.
Vând mobilă de sufragerie (cu
colţar) de culoarea maroniu deschis, dormitor gri cu negru, cu pat
dublu şi 2 dulapuri, cameră copii
maro cu negru - patul are 2 sertare
pt. depozitare şi noptieră, dulap
haine, include şi birou + dulap cu
rafturi pentru rechizite (sau jucării).
Tel. 0724-189589, 0770-507064.
Vând haine fetite (s-h) 1-3 ani,
pantofi, săculeţe de dormit, pături şi
jucării. Tel 0724-189589 sau 0770507064.
Vând canapea extensibilă pe
colţ, culoare crem cu maro, model
nou, patru perne mari, cu ladă pt.
aşternuturi, lungime 2,60, lăţime
1,60, preţ uşor negociabil 550 lei.
Tel. 0722-630097.
Vând masă din lemn cu picioare
detaşabile 80 lei, filtru cafea 20 lei,
casetofon auto cu faţă detaşabilă
Daewoo 40 lei. Tel. 0740-520382.
Vând hota Zanussi cu 3 viteze şi
bec iluminat, stare perfectă, 65 lei.
Corn cerb mare 200 lei, 2 boxe de 50
w carcasă de lemn made Germania
30 lei/buc. Tel. 0728-813340.
Rame tei însârmate sârmă inox,
rame sârmă inox şi fa montat. Tel.
0761-250746.
Vând 6 scaune cu spate, din
Germania, le îmbrac la culoarea
dorită de client. Preţ 350 lei. Vând o
dormeză de o persoană, nouă, cu
laterale la cap şi spate. Preţ 200 lei.
Asigur transport. Tel. 0747-478023.
Vând maşină electrică de cusut
Singer, cu multiple funcţii, impecabilă, cu capac în formă de valiză.
Preţ 350 lei neg. Tel. 0747-478023.
Vând o canapea extensibilă şi 2
fotolii în stare bună. Preţ 600 lei.
Asigur transport şi montaj. Tel.
0747-478023.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un scaun cu
WC cu rotile, cu suport pentru
picioare şi cu spătar, nou, sunt din
Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând iapă de 8 ani cu mânz de 2
ani. Preţ 3800 lei, împreună sau separat. Secăşeni, tel. 0760-810604.
Vând frigider Arctic cu congelator 3 sertare, stare perfectă. Preţ
550 lei. Tel. 0722-504574.
Vând calorifer fontă 22 elemente. Tel. 0771-365199.
Vând tablouri, cort, ceas cu
pendulă, staţie audio, boxe, lumini,
magnetofon, casetofon, pick-up.
Tel. 0745-834270.
Vând aragaz 4 ochiuri, maşină
de spălat neautomată, chiuvetă pt.
baie, 4 apometre. Tel. 0770-479559.
Vând maşină de făcut gard, cu
ochiuri de 8 cm sârmă până la 3 mm.
Preţ 1000 lei neg. Tel. 0734-154545.
Vând urgent canapea extensibilă 2 persoane, colţar extensibil, tv
color. Tel. 0355-802548, 0749786188.
Vând saltea pt. dormitor, 1,6/2
m, preţ acceptabil, şi aspirator nou.
Tel. 0355-411682, 0723-594473.
Vând dormitor de nuc, stil vechi.
Tel. 0770-753270.
Vând prese pentru fabricat foi de
prăjitură uscată, în stare foarte
bună. Preţ 500 lei/bucată. Tel. 0734154545.

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Pierdut legitimaţie de
handicapat pe numele Bucur
Margareta.

Auto-Moto-Velo

Anunturi
,

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Transport marfă cu microbuz, în
ţară şi în străinătate. Tel. 0766204420.
Ţin evidenţă contabilă şi bilanţ
pentru firme. Tel. 0757-029877.
Caut urgent loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni
sau fac menaj la familii, sau femeie
de servici la firme. Tel. 0786-4832
18, 0747-468797, 0355-415185. (rr)
Îngrijesc în Reşiţa copii sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Tălpuiesc în Reşiţa, orice tip de
pantofi, cu macrame, preţuri negociate direct. Tel. 0723-092582. (RR)
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Recuperez taxa de poluare
plătita în perioada 2008-2012 cu
dobânda de la data plăţii. Tel. 0727505315.
Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.
Construim case la roşu sau la
cheie, amenajări interioare sau exterioare, tencuieli, tinci, glet, zugrăveli, sape, parchet, gresie, faianţă,
rigips, tencuieli decorative, etc. Executăm acoperişuri, cu Lindab, tiglă
sau şindrilă bituminoasă, reparaţii
de acoperiş. Preţuri negociabile,
echipă serioasă cu experienţă.
Apelaţi la noi şi o să aveţi numai
satisfacţii. Tel. 0741-017894.
Execut reparaţii şi montaj
instalaţii termice şi sanitare la preţ
avantajos. Tel. 0727-740180.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Caut o doamnă care să
îngrijească o bătrână. Ofer cazare,
mâncare şi salar. Tel. 0721-801188.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.
Particular execut zugrăvit scări
de bloc, apartamente şi case. Preţuri avantajoase. Tel. 0735-377339.

Confecţionez feţe de încălţăminte şi tălpuiesc. Preţuri negociabile
direct. Tel. 0723-092582.
Execut amenajări interioare,
apartamente şi case, placări cu faianţă şi gresie, recondiţionări şi execuţii acoperişuri. Tel. 0735-377339.
Transport persoane Reşiţa
Viena 50 € cu Sharan dar şi toată
Austria, la multe persoane preţul se
negociază. Tel. 0727-460680.
Bonă cu experienţă (57) caut să
îngrijesc copii mici. Preţ minim. Ador
copii şi nu sunt pretenţioasă. Tel.
0770-456371 sau 0722-174893.
Persoan ă flexibilă, plăcută,
vorbesc bine germană, maghiară.
Schimb persoane pt. termen scurt,
forţă majoră. Tel. 0770-980791.
Transport cu camioneta mobilă,
tot felul de materiale, ridic moloz de
la firme şi gospodării, defrişez pomi,
tai lemne de foc. Tel. 0743-092858.
Cetăţean american caut menajeră în casă. Eu locuiesc în Reşiţa şi
concediul în Herculane. Sunt singur,
fără obligaţii. Tel. 0766-713881.
Caut urgent loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni
sau fac menaj la familii, sau femeie
de serviciu la firme. Tel. 0786-4832
18, 0747-468797, 0355-415185 (rr)

Cumpăr ieftin bicicletă nouă
băieţi. Tel. 0721-155683.
Vând motocicletă IJ 350 cmc
Planeta roşie, înmatriculată, stare
perfectă, 4.800 km reali, preţ 700 €
neg. Tel. 0255-513612.
Vând Golf 3, 1994, stare f. bună,
fără accidente, v.t. 2015, baterie
nouă, 2 rânduri de roţi, încălzitoare
în scaune, multe dotări, motor 1,8
benzină, 1700 €. Sau schimb cu
auto diesel. Tel. 0743-738531.
De vânzare tractoare, semănători, greble de fân, cositori, instalaţii
de erbicidat şi diverse utilaje
agricole, provenienţă austriacă,
preţuri avantajoase. Tel. 0722685993, 0730-804745. (RR)
Cumpăr la Bocşa Dacia Papuc
cu 2 locuri, an 2002 - 2003, motor de
1,6 pe injecţie, benzină, 800-1000 €;
2 planetare scurte de Dacia Papuc
pentru cutie 5 viteze. Tel. 0740770047. (RR)
Vând sau schimb cu VW Golf de
1.6 Variant un Mitsubishi Galant 137
cp, înscris, 2300 €; motocicletă ApriDoresc să-mi refac viaţa alături
lia clasic 125 cmc, 10.000 km rulaţi,
de o doamnă serioasă, sinceră. Eu
600 €; Suzuki GS500E de stradă,
39 ani sincer, serios, de caracter.
1400 €; telescoape spate noi pt. SuTel. 0770-390963.
zuki GS400-450, 300 lei perechea;
Sincer, sufletist, caut doamnă
electromotor nou pt. Suzuki GS400,
care îşi doreşte o relaţie sinceră. Tel.
80 €; kit de lanţ nou Suzuki GS400,
0740-946042.
100 €; aparat echilibrat roţi moto,
Bărbat singur, 45 ani, caut
300 lei; plăcuţe de frână marca Feamantă
30-50 ani fără prejudecăţi,
rodo noi pt. Vw Touareg, Opel Astra,
din Reşiţa. Tel. 0720-380033 fără
Porsche Cayenne 2002, Mercedes
beep sau sms.
Vito, BMW 525, 150 lei/buc; portbaBărbat, drăguţ, serios, serviciu
gaje auto biciclete, 60 lei/buc; Dacia
respectabil,
locuinţă proprie, fără
Solenza, an 2004, climă, 2000 €;
copii şi vicii doresc cunoştinţă cu o
roată completă pt. Mercedes Vito,
doamnă pt. relaţie serioasă sau
200 lei; 4 jante tablă de Nissan Prichiar mai mult. Rog seriozitate. Tel.
mera de 13 ţoli, 200 lei/set; cauciuc
0727-966922.
nou de vară pt. Logan, 150 lei; 2
Găsesc oare o mângâiere şi o
cauciucuri de vară 195x70x15C, 60
ă la o doamnă până în 45 ani,
vorb
lei/buc. Tel. 0745-134127. (RR)
mai suplă? Eu serios, singur 48/
Vând în comuna Jena (Timiş)
1,63/71, Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Dacia 1310 pt. programul Rabla,
Pensionară 64 ani, cu aparta2000 lei. Tel. 0741-235698. (RR)
ment,
caut partener pentru
Cumpăr urgent, la Borloveni,
căsătorie. Tel. 0772-175140.
cositoare Cosana stare foarte bună.
Domn 48 ani, prezentabil,
Tel. 0762-378703. (RR)
manierat, antialcool, antifumat,
Vând la Caraşova greblă mecadoresc cunoştinţă cu doamnă pt.
nică pt. întors fân; prăşitoare pe 5
căsătorie, poate fi şi cu obligaţii. Tel.
sau 7 rânduri; tractor Massey Fergu0720-380489, 0355-804182.
son în 3 pistoane, 42 CP, motor PerBăiat simplu, 26 ani, doresc să
kins, stare perfectă de funcţionare,
cunosc
o domnişoară. Tel. 0735are şi încărcător frontal pe el, 4000 €
377339.
neg; Peugeot 309, diesel, an 1990,
consum mic 4%, stare perfectă de
Prisma s.r.l. angajează
funcţionare, 500 € fix. Tel. 0255232277, după ora 20.00. (RR)
- secretară redacţie
Vând Aro camionetă, stare bună
Condiţii: studii adecvate.
de funcţionare, taxe la zi, 1000 €
neg; motocositoare Carpatina, 2000
Se oferă salariu minim pe economie.
lei. Tel. 0732-508722. (RR)
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
Vând la Re şi ţa microbuz
Renault Master, an 2001, 4000 €
neg; dezmembrez Renault Twingo,
an 2001, preţuri foarte avantajoase;
REŞIŢA: Barman: 1; Ospătar: 1; Muncitor necalificat în industria
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 600
lei/set; cauciucuri diferite mărimi, confecţiilor: 1;
50-100 lei/buc; portbagaj mare, tip
BOCŞA: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 16;
valiză, pt. orice maşină, 100 €; portbagaj de Opel, 100 lei ambele bare.
BĂILE HERCULANE: Coafor 2;
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
CARANSEBEŞ: Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
Vând Matiz an 2004, culoare
albă, acte la zi, 1200 € neg; Dacia semisolide: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5;
pentru programul Rabla. Tel. 0742- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
698947. (RR)
TOTAL JUDEŢ: 28

Matrimoniale

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.06.2013

(continuare în pagina 2)

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Didactica mediu }i concursul na]ional
protejarea ecosistemelor Banatului Montan - Cara}-Severin
Ajuns la cea de-a la a XXII-a ediţie, în acest an
2013, Simpozionul Internaţional Didactica, organizat
de Inspectoratul Şcolar Judetean Caraş-Severin,
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Universitatea de Vest
Timişoara - Facultatea de Chimie - Biologie - Geografie, Colegiul Tehnic Reşiţa, Liceul Tehnologic
Bocşa şi-a propus să reunească din nou specialişti
din cele mai variate domenii, în scopul realizării unui
dialog inter şi pluridisciplinar, absolut necesar pentru
abordarea eficientă a problematicii complexe a mediului înconjurător. In cadrul Seminarului Didactica
au fost organizate doua evenimente si anume:
I. CONCURSUL INTERDISCIPLINAR:
"PROTEJAREA ECOSISTEMELOR
BANATULUI MONTAN", 6 IUNIE 2013, BOCŞA Cabana Ocolului Silvic de la Ersig, care a oferit
condiţii deosebite şi pentru aplicaţiile din teren.
Festivitatea de deschidere: 06.06.2013, ora
10:00, cu participarea reprezentanţilor tuturor
instituţiilor judeţene partenere.
Festivitatea de premiere: 07.06.2013, ora 10:00,
a avut loc in deschiderea Simpozionului: „Mediul în
atenţia dascălilor” din data de 7 iunie 2013, orele 10
in prezenta D-lui Dr. in economie Horia Irimia -

vicepresedintele Agentiei Nationale de Mediu,
Subsecretar de Stat la Ministerul Mediului.
II. Simpozionul DIDACTICA: „MEDIU IN
ATENTIA DASCĂLILOR” s-a desfăşurat în 7 IUNIE
2013, în aceeaşi locaţie deosebită - Cabana Ocolului
Silvic BOCŞA de la Ersig
Festivitatea de deschidere a avut loc în data de
07.06.2013, ora 10:00, câdn s-au înmânat şi
diplomele şi premiile oferite de organizatori, după
care a urmat prezentarea Lucrărilor ştiinţifice
înscrise în program, începând cu ora 11:00
Simpozionul: „Mediul în atenţia dascălilor” s-a
constituit într-un for destinat schimbului de idei,
comunicării priorităţilor şi oportunităţilor de acţiune,
cunoaşterii potenţialului creativ al cadrelor didactice
în gestionarea mediului ambiant.
Comunicările prezentate în cadrul simpozionului
in numar de 42 la care si-au adus contributia un
numar de 75 cadre didactice au fost afiliate următoarelor teme majore: 1. Protejarea ecosistemelor
Banatului Montan 2. Impactul factorilor bio-geofizico-chimici asupra mediului ambiant. 3. Surse de
poluare. Evaluarea şi factori de risc. 4. Managementul şi Monitoringul Mediului. 5. Legislaţia de Mediu în
România şi Uniunea Europeană 6. Gestionarea
deşeurilor. 7. Mediul şi Sănătatea Umană.

Monitorizarea ariilor naturale protejate
de la frontiera dintre România }i Serbia
Grupul Ecologic de Colaborare Nera împreună cu Direcţia Silvică
Pančevo ( Banatšume) au realizat în data de 15 iunie a.c, începând cu ora
locală 10,00, o acţiune de monitorizare a stării factorilor de mediu şi a
biodiversităţii în interiorul zonei umede (Ramsar) Labudovo Okno din
cadrul rezervaţiei naturale speciale Deliblatska Peščara, pe un sector de 4
km incluzând malul stâng al Dunării în zona localităţii Stara Palanka din
Serbia, înainte de intrarea Dunării în România.
Monitorizarea a vizat în mod special zona strictă de protecţie şi
conservare Balta Đurica încadrată în categoria I - IUCN. Un raport comun
privind rezultatele monitorizării va fi pus la dispoziţia factorilor direct
interesaţi din Romania şi Serbia.
Cu aceeaşi ocazie voluntarii de la GEC NERA care au participat la
eveniment şi voluntarii de la NVO UG „RAMSKE TVRĐAVE“ din Ram au
promovat prin publicaţii potenţialul turistic al ariilor naturale protejate din
România şi Serbia care sunt situate în imediata apropiere a zonei de
frontieră. Mai multe informaţii precum şi imagini ale evenimentului sunt
disponibile pe pagina de Facebook a GEC Nera.

“Vacanţă în siguranţă”

„Vacanţă în siguranţă” a fost tema abordată de lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenirea Criminalităţii, dar şi de poliţiştii rutieri, în
faţa elevilor din clasele I-IV din unităţile de învăţământ de pe raza judeţului.
Poliţiştii rutieri i-au sfătuit pe copii să îşi aleagă cu grijă locul de joacă
mai ales atunci când sunt cu bicicleta sau cu mingea. De asemenea le-au
amintit elevilor că trebuie să traverseze strada doar pe la trecerile de
pietoni şi pe culoarea verde a semaforului.
Un sfat foarte util venit din partea oamenilor legii a fost purtarea centurii
de siguranţă atunci când se află pe bancheta din spate a autovehculelor.
În acţiunile din ultima săptămână organizate de poliţiştii rutieri, un con(gimnaziu)
ducător auto, tatăl unui copil cu vârsta mai mică de 12 ani, a fost sancţionat
contravenţional pentru nepurtarea centurii de siguranţă de către fiul său.
Bazându-se pe experienţa ediţiilor anterioare, în tabara cu mic dejun
Specialistul de prevenire le-a recomandat copiilor sa evite locurile slab
perioada 0 7.07.2013-12.07.2013 la Centrul de l monitori pentru organizarea activităţilor
Agrement RÂUL ALB, la 17 km de Reşiţa, va avea loc a l plata şi transportul unor specialişti în desfăşurarea ilumitate pe timpul nopţii şi să nu se încreadă în orice persoană
necunoscută, sfaturi ce îi pot feri de a cădea victime.
V-a ediţie a TABEREI DE MATEMATICĂ ŞI NU NUMAI. atelierelor
Un alt sfat important a fost acela de a nu pleca singuri în pădure atunci
Am ales în mod special ziua de duminică ca zi de l material necesare desfăşurării activităţilor
începere a taberei deoarece ne dorim ca să fie cât mai l un tricou personalizat şi alte însemne cu tabăra de când sunt în vacanţă la bunici.
mulţi părinţi alături de noi, transportul elevilor în anul acesta
l numeroase premii
TABĂRĂ şi de la TABĂRĂ nu ne aparţine.
Preţul taberei este de 450 lei, iar până în 01.07.2013
În principiu, sunt invitaţi primii 10 clasaţi la olimpiada
judeţeană în anul 2012-2013, însă, în limita locurilor trebuie achitat un avans de 100 lei.
Pentru elevii Reşiţei situaţi în primii 5 pe judeţ,
disponibile, domnii profesori au dreptul să înscrie şi alţi
elevi BUNI şi FOARTE BUNI, chiar dacă NU Primăria şi Consiliul Local Reşiţa contribuie cu 100 de
La Şcoala Gimnazială nr. 1 Bocşa a fost organizat în data de 15 iunie
EXCELEAZĂ la matematică. Dorim să oferim şi o lei de persoană, adică pentru ei tabăra va costa doar
dezvoltare comportamentală, atelierele de după- 350 lei. Fişa de înscriere precum şi orice informaţii le a.c., concursul de educaţie rutieră „Cupa Caraşului” ediţia VII la care au
amiază, multiplele activităţi de autocunoaştere şi v e ţ i g ă s i l a t e l e f o n 0 7 4 1 0 1 7 7 0 0 s a u p e participat echipaje din mai multe judeţe.
Poliţiştii rutieri au fost cei care au dat startul competiţiei şi au jurizat
jocurile de tabără oferind clipe de care fiecare îşi va www.neutrino.ro/tabara-de-mate-si-nu-numai/
aminti cu mult drag.
evoluţia echipajelor participante. În cadrul concursului elevi ai claselor VPe lângă matematică, vă mai propunem:
VIII au avut de parcurs două probe practice - „poligon” şi „parc şcoală” penl Drumeţii şi trasee montane, Ecologizare, Jocuri
tru a-şi demonstra îndemânarea la mersul cu bicicleta şi o probă teoretică.
sportive
În urma concursului pe podium au urcat:
l Cântece de munte interpretate la chitară, dansuri
l locul I - Şcoala Gimnazială nr.1 Bocşa (primul echipaj);
din folclorul românesc şi internaţional, dans sportiv,
l locul II - Şcoala Gimnazială „Florea Bogdan” Reghin, judeţul Mureş;
karaoke şi alte surprize
l locul III - Şcoala Gimnazială nr. 2 „Ovidiu” Constanţa;
l Probe de creativitate, comunicare si muncă in
l locul III - Şcoala Gimnazială nr.1 Bocşa (al-II-lea echipaj);
echipă
La întrecere au mai participat Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu
l Jocuri de tabără, jocuri de cabană in-door şi outMare, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chişineu Criş din Arad, Şcoala
door
Gimnazială „Şag”, judeţul Timiş şi Şcoala Gimnazială „A.Ştefulescu” Târgu
l Focul de tabară şi multă, multă buna dispoziţie!
Jiu, judeţul Gorj iar din fiecare echipaj au făcut parte câte doi elevi.
Preţul include:
Pentru eforturile depuse elevii au fost răsplătiţi cu diplome, cupe,
l cazare pentru 5 nopti la Centrul de Agrement RÂUL
articole
sportive dar şi biciclete, astfel că ei au promis că vor mai participa şi
ALB, masa la restaurantul complexului,
la competiţiile viitoare.
l 3 mese/zi, se intră cu prânz şi se iese în ultima zi de

Tabăra de matematică şi nu numai...

Concurs de „Educaţie rutieră,
educaţie pentru viaţă”

Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa - proiecte europene
Recent, COLEGIUL TEHNIC CĂRĂŞAN REŞIŢA, Şcoală
Europeană cu tradiţie în derularea de proiecte europene, a
desfăşurat o frumoasă activitate de diseminare a celor două
proiecte Leonardo da Vinci, realizate prin Programul de
învăţare pe tot parcursul vieţii al Uniunii Europene şi câştigate
prin exerciţiul 2012. Este vorba de proiectul LLPLdV/IVT/2012/RO/112, intitulat „Tranziţia de la formare iniţială
către viaţa profesională prin parteneriate europene - ÎNVAŢĂ
SĂ FACI!” şi proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat
„Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională VIITORUL MEU ÎNCEPE AZI!”. Primul proiect având un grant
de 48 246 euro, s-a adresat elevilor clasei a X-a Liceu
tehnologic, domeniul Contrucţii, instalaţii şi lucrări publice şi a
fost coordonat de prof. Dalina Rancu, prof. Mioara Trandafir şi

ec. Maria Laszlo. Mobilitatea proiectului a durat trei săptămâni
şi s-a derulat în Kerpen, Germania, având ca partener
organizaţia Berufsforderungswerk der Bauindustrie NRWevDusseldorf / Kerpen.
Cel de-al doilea proiect având un grant de 52 008 euro, s-a
adresat elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, domeniul Industrie textilă-pielărie şi a fost coordonat de prof. Leontina Laţcu,
prof. Dalina Rancu şi ec. Maria Laszlo. Parteneriatul proiectului a fost unul româno-spaniol şi a avut la bază colaborarea
dintre cinci instituţii: Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa, beneficiar; M.E.P.Europroject Granada, organizaţie intermediară;
Camismoda S.L. Granada, Confecciones José Pichel Granada şi Confecciones Montilla Granada, organizaţii de primire.
Cele două proiecte împreună cu cele derulate anterior,
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Miercuri, 26 Iunie

Timişoara
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+35ºC
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Joi, 27 Iunie

Vineri, 28 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+34ºC
+15ºC

Oraviţa +31ºC
+17ºC

Oraviţa +31ºC
+18ºC

+34ºC
+19ºC

+34ºC
+20ºC

11 zile

8

+34ºC
+18ºC

sporesc mobilitatea în Europa şi promovează dimensiunea
europeană în formarea profesională. Acestea dezvoltă parteneriate în educaţie şi formare, stabilesc conexiuni între învăţământul tehnic românesc şi practica europeană, asigurând un
schimb real de valori, mijloace de informaţie, idei şi experienţe
acumulate în ţările partenere, Germania şi Spania.
Derularea unor astfel de proiecte a implicat „actori” ai sistemului educaţional, şcoala şi parteneri europeni cu renume
în dezvoltarea unui „ program de formare IVT prin muncă” a
tinerilor elevi, care să corespundă cerinţelor programelor de
studiu româneşti şi să fie corelat cu nevoile europene din
fiecare domeniu, contribuind în acest fel la inserţia cu succes
pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi şi facilitând tranziţia
acestora de la şcoală la viaţa activă.

+33ºC
+16ºC

Sâmbătă, 29 Iunie

Duminică, 30 Iunie
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