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Carnavalul Florilor la Biserica Albă
' u Beloj Crkvi)
(Karneval Cveca
În perioada 24-30 iunie, la Biserica Albă (la
Bela Crkva, Serbia), a fost mare sărbătoare:
„Sărbătorea Florilor”. La doar 90 de km de Reşiţa
şi 110 km de Timişoara. Încet-încet, „Festivalul
Florilor” s-a transformat în „Carnavalul
Florilor”. Cum a primit sărbătoarea acest nume?
Cineva mai în vârstă spunea că pe vremuri la
această sărbătoare erau multe flori, standuri
pline, flori şi iarăşi flori. În prezent doar în a doua
zi a sărbătorii, marţi seara, a fost deschisă o
expoziţie de cactuşi, iar sâmbătă, unele dintre
exponatele Carnavalului au fost împodobite cu
flori. Să nu uităm că sărbătoarea a debutat când
Biserica Albă se afla în „Imperiu”, în urmă cu mai
mult de 150 de ani (de când se susţine că se
sărbătoresc florile), când populaţia de etnie
germană era cea mai numeroasă în localitatea
Biserica Albă. Totuşi, trebuie să apreciem că
tradiţia a fost păstrată de sârbi şi de celelalte etnii
care trăiesc aici. Esenţa acestei sărbători este
tocmai multietnicitatea şi multiculturalitatea.
Organizatorii se mândresc cu aceste deziderate,
doar suntem în Banat.

Programul Festivalului Florilor a cuprins o
serie de manifestări care acoperă o gamă largă
de preferinţe. Expoziţii şi evenimente culturale cu
de toate: literare, muzicale, culinare şi sportive,
etnografie şi folclor. Comuna Biserica Alba, în
aceste zile, a fost casa distracţiei şi a culturii.
Sărbătoarea are loc în fiecare an, dar nu are o
dată fixă, se ţine în a doua jumătate a lunii iunie,
în săptămâna cu cele mai puţine ploi. Începe luni
şi se încheie duminică. În fiecare zi a săptămânii
sunt programate diferite evenimente. În prima zi,
luni seara la ora 21.00 (ora României), la Arhiva
Bisericii Albe, a rulat filmul documentar „Karnevalski Vremeplov” - Carnavalul în plutirea
vremii, cu filmări originale din anii 1913, 1939 şi
1964. Apoi, în încheiere, a urmat un concert de
muzică clasică.
În ziua a doua - marţi de la ora 20,30 (ora
României) - este programată „expoziţia de
cactuşi”, în spaţiul de lângă Galeria de Artă,
expoziţie care a putut fi vizionată până duminică
la încheierea manifestărilor. La ora 21,00 (Ro), la

Editorial

Galeria de Artă, a fost vernisată expoziţia
pictorului Cvetka Lainovića (Ţvetca Lainovicia).
Seara culturală s-a încheiat cu un „mini-concert
de jazz”, ţinut în Parcul Oraşului.
Miercuri seara programul a debutat cu Atelierul de pictură naivă din Kovačice (Covăciţa), ora
21,00 (Ro), la Galeria Muzeului Biserica Albă,
urmată de „Seara Salsa”, pe platoul din faţa
galeriei. La Centrul Cultural, ora 22,00 (Ro), a
avut loc „Seara literară dedicată scriitorului Dinku
Tucakoviću (Dincu Tuţakoviciu)”. Apoi s-a
prezentat premiera filmului „Doktor Rej i điavoli”.
Joi, de la ora 18,00 (Ro) până la ora 21,00
(Ro), pe Bina Centrală, a fost vizionat un program
pentru copii. Apoi la „Casa Cehă”, program cu
muzică şi dansuri populare. La ora 22,00 (Ro), la
Biblioteca Publică, seara literară dedicată
scriitorului Veroslav Rančić (Veroslav Rancici). A
urmat, pe „Bina Centrală”, concert rock susţinut
de trupele „Idi Begaj, Zidari şi Filius”, începând cu
ora 23,00 (Ro).
Iubitorii de artă au avut întâlnire cu pictoriţa
Thereza Stamenković (Tereza Stamencovici), în
Atelierul de Pictură din Parcul Oraşului, vineri la
ora 19,30 (Tereza şi Zoki Stamencovici sunt
cunoscuţi oameni de artă din Biserica Albă). La
ora 21,00 (Ro), s-a ales „Miss Carnaval”, cea mai
frumoasă floare care participă la „Carnavalul
Florilor 2013”. Ziua s-a încheiat cu un concert al
trupei „Van Gogh”.
Dacă e sâmbătă, e carnaval! Ziua n-a început
paşnic, la ora 10,00 (Ro) am avut un concurs de
tir, concurenţii au împuşcat porumbei de lut. Apoi,
cei care au fost pe malul Lacului Principal, au
admirat „Regata (necuprinsă în programul oficial
al festivalului) ambarcaţiunilor cu vele”. Este
ceva rar şi deosebit. De la ora 15,00 (Ro), în
grădina Centrului Cultural, a fost aleasă cea mai
frumoasă culegătoare de flori a festivalului
(Beračice Cveća). Este un simbol important al
sărbătorii. Se continuă cu muzică din Balcani,
interpretată de un sobor de 18 instrumentişti
(fanfară). Pe Bina Centrală, la ora 18,00 (Ro), am
putut urmări un „concert coral” prezentat de Corul
din Perth, Cehia. Apoi, tot pe Scena Centrală, a
avut loc spectacolul „Zilele Braziliei la Biserica
Albă”. Carnavalul Florilor de la Biserica Albă fiind
considerat un pui al Carnavalului de la Rio de
Janiero.
„Carnavalul Florilor” propriu-zis a început la
ora 20,00 (Ro). Înainte de start a fost întreruptă
circulaţia în oraş şi carele alegorice şi exponatele
carnavalului au fost duse pe strada din faţa
primăriei. Acestea se aliniază într-o ordine
stabilită înainte de eveniment. Pe strada
promenadei, strada care traversează latitudinal
oraşul, de la Biserica Romano-catolică (vecină
cu Primăria) până la Bina Centrală (aflată în faţa
Parcului Oraşului), are loc parada. Câteva mii de
spectatori stau pe trotuare şi la terase iar carele şi

Dan Popoviciu

Am fost plecat câteva zile, mai exact vreo opt (!), cu
maşinuţa din dotare, până la litoralul românesc şi înapoi, cu
escală la Bucureşti, la întoarcere. Şoselele, practicabile.
Semnalizările, de tot rahatul. Colegii de traseu, de la
inconştienţi, la nesimţiţi. De exemplu, dacă circuli pe averse,
şi respecţi indicatorul de restricţie a vitezei, te trezeşti cu un
bizon în spate, care la 80, 90 la oră îţi dă cu farurile, te
claxonează, că îi iei aerul şi posibilitatea de a se propti în
vreun parapet de pe marginea şoselei. De la Bucureşti până la
Caransebeş am trecut pe lângă patru accidente. Cu echipaje
SMURD, de descarcerare etc. Pentru ce? Într-o pantă, cu
două sensuri de urcare, încerc să trec de un TIR. În faţă, un
şmecheraş pe care nu îl ajuta maşina. Vede că nu poate, dar
nu trece pe banda întâi. Dacă el nu poate, de ce să mă lase pe
mine? Multe asemenea exemple, despre civilizaţia în trafic.
Care pot fi puse pe seama vanităţii, a orgoliului şi a conştiinţei
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Anunţuri

exponatele defilează printre ei. Anul trecut
„deschiderea Carnavalului” a fost încredinţată
majoretelor din Biserica Albă şi majoretelor din
Zagreb, Croaţia. Spectacolul a fost de excepţie,
sincronizarea, coregrafia şi costumele croatelor
şi sârboaicelor au rămas în memoria
spectatorilor. Fetele au fost la înălţime, cu nimic
mai prejos unele decât altele. Apoi cadeţii ruşi
veniţi de departe, mulţi consideră că acesta este
cel mai înălţător moment al carnavalului. N-au
lipsit nici fanfarele satelor româneşti din Banatul
de Sud sau Voivodina. Apoi carele alegorice, de
toate felurile, cu doi ani înainte au fost peste 70
de care alegorice, anul trecut au fost peste 40.
Anul acesta doar 29 de care alegorice. Chiar şi
aşa, atmosfera îţi taie răsuflarea. Pe lângă
exponate sunt mulţi copii, unii cu dăscăliţele de
mână, alţii interpretând diferite roluri. Şi mulţi
adulţi, cei mai mulţi îşi pregătesc singuri
exponatele şi carele, fără ajutorul sau intervenţia
administraţiei, doar din spirit civic şi pentru
distracţie. Este greu să-ţi imaginezi că eşti într-un
orăşel de 9.500 de locuitori, un oraş care-i de fapt
comună. Ai impresia că ești la „Rio de Janiero”.
Am văzut cum pentru Carnavalul de la
Constanţa, primarul Mazăre a reuşit cu greu să
pună pe picioare 4 care alegorice. Şi asta după
ce a făcut presiuni asupra comercianţilor locali.
Vestitorii Carnavalului deschid alaiul, sunt primii,
urmaţi de motociclişti şi majorete. Publicul a
aplaudat spectacolul deosebit oferit de toate
grupurile de majorete. Urmează „Carele
Alegorice” care au defilat până la lăsarea serii, au
fost imagini de neuitat. Din România a participat
la defilare grupul profesorului Tomi Popovici,
copiii din Radimna. S-au prezentat foarte frumos
şi au fost aplaudaţi de public. La final,
organizatorii au oferit un concert muzical turbofolk, care a ţinut până la miezul nopţii, dar care nu
a fost prea apreciat de public. Ziua s-a încheiat cu
un foc de artificii spectaculos.
Programul a continuat şi duminică,
30.06.2013. Dis-de-dimineaţă s-au trezit
pescarii. Pentru concurs de pescuit la plută,
începând cu ora 09,00 (Ro). Apoi întrecerea
pentru „cea mai gustoasă ciorbă de peşte”.
După-amiaza am urmărit spectacolul de muzică
corală dedicat „frumuseţii diversităţii”.
Festivalului Florilor s-a încheiat la ora 20,00
(Ro), cu un spectacol coral „Bela Muzika”, ce a
avut loc în grădina Centrului Cultural. Putem
observa că întregul festival a fost un spectacol de
calitate, organizat pe bani puţini, care susţine
turismul şi tradiţia în Biserica Albă. Putem spune
că mai degrabă „Festivalul Florilor” produce bani,
decât consumă. Dar, în comparaţie cu anii
trecuţi, „Carnavalul Florilor” a fost atins şi el de
„globalizare”. În trecut se baza aproape în întregime pe voluntariat şi asta îl făcea atât de preţios.
Vlada Vişatovici
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Impresii de călătorie
de a aparţine unei clase motorizate de excepţie. Cred că sunt
doar rezultatul unei execrabile culturi civice şi a unei educaţii
precare.
Vorbeam de escala din Bucureşti. O plimbare la pas, pe
generoasele bulevarde ale capitalei. Trecem la un moment
dat, pe lângă nişte containere de depunere selectivă a
deşeurilor. O bunicuţă îl muştruluia de zor pe nepoţel că nu
aruncă petul de doi litri în tomberonul pe care scrie sticlă. Ce
dacă e din plastic? E sticlă? Atunci arunc-o în tomberonul pe
care scrie sticlă! Greu şi cu reciclarea asta ecologică!
Despre litoral, ce să vă spun? Au reînviat ţiganii care vând
nămol şi piatră ponce, ţepele sunt la tot pasul, informarea
turistică este zero, un fel de dacă îţi place bine, dacă nu, la
revedere. Totuşi, trebuie să remarc contribuţia naturii. Apă
limpede, fără celebrele depuneri de alge şi de scoici de la
malul mării. Una peste alta, natura a fost cu noi. Cât am

cheltuit? Suficient să fi petrecut un sejur în Grecia, Bulgaria
sau Turcia. De ce nu? Din speranţa idiotului care ţine de ţarina
lui şi încearcă să vadă un pic de frumos şi în ţara lui. Nu cred
că este cazul să vă mai spun că trăgeai cu puşca şi nu găseai
o hartă a litoralului, nu mai vorbesc de locaţiile de cumpărături,
distracţii etc. Însă, una peste alta, făcând comparaţii cu anii
precedenţi, parcă, parcă se mai mişcă ceva. Nu este o
recomandare, dar poate fi o provocare, un concediu pe
litoralul românesc.
P.S. Pe drum fiind, am auzit la ştiri că de la 1 iulie, Croaţia
este cel de al 28-lea stat membru al UE. Prea se dezvoltau
oamenii ăştia, aşa de capul lor. Aştept să văd cum vor trebui
să-şi vândă companiile de stat, cum vor trebui să-şi alinieze
preţurile la energie etc. Şi, pentru a încheia apoteotic, astăzi,
întreg mapamondul sărbătoreşte the fourth july. Who the f... is
Cristofor Columb?
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Colectarea de}eurilor electrice }i electronice Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu Asociaţia Română
pentru Reciclare RoRec organizează în ziua de sâmbătă 06 iulie 2013
o campanie de colectare a DEEE-urilor de la domiciliu
În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
(DEEE), intră deşeurile provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere, congelatoare,
maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase,
maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu microunde,
aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice, alte aparate de uz
casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor, ventilatoare electrice, aparate de aer
condiţionat.
l Echipamente de larg consum: aparate de radio, televizoare,
camere video, aparate video, amplificatoare audio
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de
curăţat covoare, alte aparate de curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de măcinat cafea,
filtre de cafea, cuţite electrice, aparate de tuns părul, uscătoare de păr,
periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de
îngrijire corporală, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână, cântare.
l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii: unităţi centrale,
minicalculatoare, imprimante, calculatoare personale (inclusiv unitate
centrală, mouse, monitor şi tastatură), calculatoare portabile (inclusiv
unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură), calculatoare mici
portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibilnotebook), calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoare,
maşini de scris electrice şi electronice, calculatoare de buzunar şi de
birou, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane fără fir, telefoane celulare,
roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni.
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit.
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură, console
portabile de jocuri video, jocuri video.
Deşeurile vor fi preluate de la domiciliu - telefoane la care se pot
anunţa vor funcţiona de luni - sâmbătă, între orele 9-15:
- RoRec - 0737-443934, 0751-302119.
- Primăria Mun. Reşiţa - 0255-210258; 0255-211692 interior 173.
Pentru frigidere, combine si vitrine frigorifice se vor atribui direct
4 cupoane valorice x 10 lei.
Pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer
condiţionat se vor atribui 2 cupoane x 10 lei.
Bonurile se acordă numai aparaturii care va fi completă.
Bonurile valorice vor putea fi utilizate în orice magazin, care
utilizează sistemul bonurilor. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu, din cadrul Primăriei
Municipiului Reşiţa la telefon nr. 0255-210258 sau prin e-mail:
mediu@primariaresita.ro.
Biroul de presa al primariei municipiului Reşiţa

Modific@ri de tarife ap@ potabil@ }i canalizare
Prin prezentul comunicat aducem la cunoştiinţă cetăţenilor municipiului
Reşiţa că referitor la modificările de tarife la serviciul public de alimentare
cu apă potabilă şi canalizare începând cu data de 01 mai 2013, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT a avizat aceste modificări în
data de 10 aprilie 2013 având în vedere următoarele:
l H.C.L. nr. 23/28 ianuarie 2010 privind aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare între Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT şi S.C.Aquacaraş S.A.
l H.C.L. nr. 252/16 decembrie 2012 privind modificarea şi completarea
H.C.L. NR.404/28 noiembrie 2011 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în Reşiţa ”, parte componentă a Studiului
de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ Modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”
l Contractul de finanţare pentru Fonduri de Coeziune nr. 38181/24
august 2012 încheiat cu Ministerul Mediului şi însuşit de toţi acţionarii,
privind majorarea tarifelor la apă şi canalizare
l Memoriul justificativ nr. R1251 din 27 martie 2013 privind necesitatea
ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor la apă şi canalizare primit de la
S.C. Aquacaraş S.A.
l Avizul A.N.R.S.C. nr. 100515/04 aprilie 2013
Mentionăm că aceste precizări ne-au fost transmise de către , Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT prin adresa nr. 12357/18 iunie
Biroul de presa al primariei municipiului Reşiţa
2013.

Managementul situa]iilor de urgen]@
O instruire a primarilor din judeţ privind managementul situaţiilor de
urgenţă în caz de inundaţii şi secetă a avut loc în data de 25 iunie 2013, la
sediul Palatului Administrativ, în prezenţa prefectului judeţului CaraşSeverin, Silviu Hurduzeu, a reprezentanţilor din cadrul ISU Semenic,
Sistemului de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin şi celorlalte instituţii
componente ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
Instruirea a fost efectuată de către doamna Olga Lefter, consilier în cadrul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii
de Urgenţă, le-a fost înmânat „Manualul primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică”. Acesta
cuprinde măsuri legate de avertizarea populaţiei pe întreg teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale, întocmirea planului local de apărare împotriva
inundaţiilor, organizarea evacuării în caz de urgenţă, constituirea stocurilor
de materiale şi mijloace de intervenţie, diminuarea riscurilor unor eventuale
inundaţii, dar şi adoptarea măsurilor pentru identificarea unor surse suplimentare de apă şi aplicarea corespunzătoare a restricţiilor în caz de secetă
hidrologică. Măsurile preventive, operative şi de reabilitare sunt prezentate
diferenţiat, pentru fiecare cod meteorologic şi hidrologic în parte. De
asemenea, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, va fi creată la nivelul
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale funcţia de „agent de inundaţii”, care
va fi îndeplinită de şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
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Auto-Moto-Velo

Având în vedere că începând cu data de 3 iulie, pe strada Corbului
Cumpăr în Reşiţa Dacia cu 5
din Reşiţa, se execută lucrări de remediere a carosabilului, primăria locuri ladă în spate. Tel. 0746642653. (RR)
mun. Reşiţa anunţă închiderea circulaţiei, între orele 9:00 şi 14:00.
Vând la Sacu scuter Honda Bali,

Programul de funcţionare al „Fântânii Cinetice” din Centrul Civic motor de 49, 300 € neg. Tel. 0732982025. (RR)
este următorul:
Vând în Reşiţa Logan de 1.6, are
l zilnic, luni - duminică, între orele 11-17 şi 19-23
tot
ce
trebuie, 24.000 km la bord,
l în zilele ploioase fântâna nu va funcţiona.

S.C. PANGRAM S.A. producătoarea
pastelor făinoase Monte-Banato

ANGAJEAZĂ
l LĂCĂTUŞ ÎNTREŢINERE;

Cerinţe:
- Experienţă în domeniu minim 3 ani;
- Recomandare de la locul anterior de muncă în domeniu;
Candidaţii interesaţi pot trimite CV prin fax 0255-210995,
e-mail personal@montebanato.ro, sau la sediul societăţii
PANGRAM SA (MONTE BANATO), str. Timişorii, nr. 4, Reşiţa.
Pentru informaţii suplimentare tel. 0721-239.907.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:
VÅNZÅRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, strada
Bucegi, cuprins în C.F. nr. 31186, nr. cadastral 31186. Preţul minim
de pornire al licitaţiei este de 2 euro/mp;
2) Teren în suprafaţă de 198 mp, situat în oraşul Anina, , strada
Dealul Frumos, cuprins în C.F. nr. 31199, nr. top. 817/a/2/a
Şteierdorf. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 931 lei;
3) Teren în suprafaţă de 511 mp, situat în oraşul Anina, strada
Dealul Frumos, cuprins în C.F. nr. 31200, nr. top. 817/a/1 Şteierdorf.
Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 4.691 lei;
4) Teren în suprafaţă de 940 mp, situat în oraşul Anina, strada
Colonia II, nr. 38, cuprins în C.F. nr. 31160, nr. cadastral 31160. Preţul
minim de pornire al licitaţiei este de 8.460 lei;
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 22 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în vederea construirii
unei magazii de lemne.
2) Teren în suprafaţă de 30 mp, situat în oraşul Anina, str. Brădet,
cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, în vederea construirii unui garaj.
3) Teren în suprafaţă de 33 mp, situat în oraşul Anina, strada
Bucegi, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top. 1163/53/238...
/1/1/1/a, în vederea construirii unui garaj.
4) Teren în suprafaţă de 1.000 mp, situat în oraşul Anina, strada
Libertăţii, cuprins în C.F. nr. 30079, în vederea construirii unei case
de vacanţă.
ÎNCHIRIERI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 460 mp, situat în oraşul Anina, str. Uzinei,
cuprins în C.F. nr. 3, cu destinaţie de grădină.
2) Teren în suprafaţă de 100 mp, situat în oraşul Anina, str. V.
Alecsandri, nr. 3, cuprins în C.F. nr. 3277, cu destinaţie de grădină.
3) Teren în suprafaţă de 1.500 mp, situat în oraşul Anina, str.
Trandafirilor, cuprins în C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/b...a/a/1, cu
destinaţie de grădină.
4) Teren în suprafaţă de 8 mp, situat în oraşul Anina, str.
Spitalului, cuprins în C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/.../1/1/a, în
vederea construirii unei magazii de lemne.
5) Teren în suprafaţă de 5 mp, situat în oraşul Anina, str. Sf.
Varvara, în spatele blocului G39, cuprins în C.F. nr. 3139, nr. top.
1163/53/238/.../1/1/9, în vederea construirii unei magazii de lemne.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publica se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, „Birou Secretar“, zilnic între orele 1000-1400.
Licitaţia va avea loc în data de 11.07.2013, ora 1400 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, „Birou Secretar”, pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceeaşi dată, ora 1500.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
18.07.2013 şi 25.07.2013 orele 1400 pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceleaşi date, orele 1500.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752934521 sau
0255240115.
PRIMAR,
SECRETAR,
Ing. ROMÂNU GHEORGHE
jr. IZVENARI IRINA

7500 € neg. Tel. 0742-268004. (RR)
Vând la Plugova o remorcă auto
de 1 tonă, cu prelată, instalaţie electrică, 1000 €. Tel. 0741-211338 (RR)
Vând la Reşiţa tractor Massey
Ferguson, 2500 €. Tel. 0767679777. (RR)
Vând la Bocşa Renault 19, an
1996, 1200 € neg. Tel. 0745402165. (RR)
Vând la Anina Oltcit Club pentru
programul Rabla. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (RR)
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 150 lei; manometre de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 400 lei neg; braţ superior cu
pivot nou, pentru Dacia 1300, 150
lei; planetară rectificată de Dacia
1300, 150 lei; pompă hidraulică pt.
direcţie la Fiat 445, 200 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând în Caransebeş Opel Calibra sport, stare bună de funcţionare,
înscrisă, actele la zi, culoare roşie,
1400 € neg; 2 biciclete în bună stare
de funcţionare, 120 lei/buc neg. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)
Vând voucher, 3500 lei. Tel.
0730-977713. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, 50 lei/buc; motocultor, 800 lei;
motoare de ATV noi, 1000 lei/buc;
biciclete vechi şi noi, 200-800 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând Opel Astra, înscris, 1300 €
neg. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând în Cănicea motocositoare
Carpatina în stare de funcţionare,
2800 lei neg. Tel. 0754-601165 (RR)
Vând la Câlnic Dacia în stare de
funcţionare, 300 €. Tel. 0755078696. (RR)
Vând la Caransebeş Renault
Clio, an 2002, motor 1.4 injecţie,
verificarea tehnică valabilă 2015,
prima înmatriculare în România
2009, stare impecabilă, 1700 €;
tractor U445, cu unele lipsuri, 1500
€. Tel. 0740-296040 după ora 20.00
sau 0723-579140. (RR)
Cumpăr la Cornereva cositoare
adusă din afară. Tel. 0747-244980.
Vând la Reşiţa microbuz Renault Master, an 2001, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri f. avantajoase; jante
aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 500 lei/set;
cauciucuri vară-iarnă diferite mărimi, 50 lei/buc; portbagaj mare, tip
valiză, pt. orice maşină, 100 €; portbagaj de Opel, 100 lei ambele bare.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând motocultoare pe benzină,
160 € neg; motopompă pe benzină
plus racorduri, 250 € neg; Opel
Zafira Diesel înmatriculat, 2600 €
neg. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând Dacia 1300 (prog. Rabla).
Instalaţie GPL. Tel. 0731-159476,
0728-177776.
Vând motocicletă cu ataş, motor
boxer (2 motoare), cardan, 650 cmc.
Preţ 1200 €. Tel. 0743-992233.
Vând două biciclete copii pentru
vârsta 3-4 la 7-8 ani, aduse din
Germania, cos, portbagaj, stare
impecabilă, frână faţă-spate, preţuri
de la 140 lei şi 165 lei. Tel. 0728813340.
Cumpăr garaj în Reşiţa, Govândari, ofer preţul pieţei. Tel. 0740520382.
Vând voucher obţinut prin
predarea rabla, cu dosar complet pt.
vânzare, din 18 iunie 2013. Preţ
3800 lei neg. Tel. 0722-631009.
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 www.cauciucuridirect.ro
sau la tel. 0318-110788.
(continuare în pagina 7)
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Vând casă ne/mobilată în Caraş-Severin, 2 camere, bucătărie,
antreu, grădină 2000 mp, fântână,
anexe. Tel. 0731-271050, 0722585961 - seara.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, parter. Tel.
0746-465530, 0770-428647.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, îmbunătăţit, la bulevard.
Tel. 0743-092858.
Vând casă 2 camere, grădină,
curte + materiale de construcţie.
Preţ neg. Tel. 0723-896992.
Vând parcele de teren lângă
vama Naidăş, la sosea, 3 €/mp, bun
de construcţii. Tel. 0743-092858.
Vând (schimb) apartament 3
camere decomandat, conf. 1, et.
1/4, cu apartament 2 camere +
diferenţă. Tel. 0743-364546.
Vând 2 camere, semidecomandat, et. 1, Govândari. Tel. 0724761770.
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 în Reşiţa, strada Primăverii, nr. 2 A, casă cu 2 apartamente,
2 băi, intrări separate în aceeaşi
curte, grădină mare, 40.000 € neg.
Tel. 0726-643438. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, etaj 3 în bloc
turn, apartament confort 1, 3 camere decomandate, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală,
uşile schimbate, 34.000 € neg. Tel.
0729-137654, 0255-222550. (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. Tel. 0721858721. (RR)
Vând în Bocşa casă mare, 4
camere, gaz, apă, canalizare, teren
mare cu pomi, 35.000 €. Tel. 0255555255, 0761-348045. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
lung, 50.000 €. Tel. 0255-243390.
Vând în Reşiţa, în Dealul Crucii,
casă cu 3 camere, bucătărie, baie,
apă caldă-rece, 23.000 €, sau
schimb cu bloc. Tel. 0355-422966,
0731-147557. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa ll, str.
Petru Maior, apartament 3 camere,
confort 2 semi-decomandat, etaj 1,
izolat termic, termopane, centrală,
24.000 €. Tel. 0752-099019. (RR)
Vând în Timişoara, Calea Lipovei, apartament 3 camere, 55.000 €
neg. Tel. 0724-323091. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa I,
apartament 2 camere, parter,
15.000 € neg. Tel. 0723-188347,
0763-658700. (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
camere confort 1, în Reşiţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând la Rusova Veche, în
centru, la şosea, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, coridoare
închise, mobilată şi dotată cu tot ce
este nevoie pentru o familie, suprafaţă construită 210 mp, grădină cu
mulţi pomi fructiferi, alte dependinţe,
moară, circular, 12.000 €. Tel. 0721157588, 0731-306659. (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 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)
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Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
mobilat, izolaţie, centrală, 21.000 €.
Tel. 0756-040911. (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 Cuptoare teren, ideal
pentru construcţia unei case,
eventual de vacanţă. Tel. 0743149979. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa I,
apartament 3 camere, 15.000 €. Tel.
0723-188347. (RR)
Vând în Răchitova, lângă Oraviţa, casă compusă din 4 camere la
stradă, 2 în curte, grajd, şopru,
grădină mare, casa recent renovată,
20.000 € neg. Tel. 0745-809643. (rr)
Vând în Reşiţa, Moroasa Il lângă
Comisariat, apartament 2 camere,
19.000 € neg. Tel. 0767-931918,
0726-084660. (RR)
Vând la Şemlacu Mic, în centru,
casă mare, cu anexe mari, grădină
mare, beciuri, cămară, fântână în
curte, 10.000 € neg. Tel. 0722176682. (RR)
Vând în Reşiţa, Colonia Balnovăţ, casă 2 camere, garaj, grădină şi
curte. Tel. 0723-896992. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Albăstrelelor, garsonieră, 9000 € neg. Tel.
0722-228396. (RR)
Vând în Caransebeş, vizavi de
Parcul Dragalina, apartament
camere, mobilat şi dotat, 40.000 €
neg. Tel. 0752-260695. (RR)
Vând în Gherteiş casă, 6 camere, bucătărie, grădină, pământ,
30.000 € neg. Tel. 0255-526846. (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)
Vând în Reşiţa, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere confort 2, cu
multiple îmbun ătă ţiri, etaj 4/4,
20.000 € neg. Tel. 0761-606403,
0355-801117. (RR)
Vând în Reşiţa, Bl. Republicii 25,
apartament 3 camere, etaj 8,
multiple îmbunătăţiri, 28.000 € neg;
garsonieră pe Şurianului, parter,
îmbunătăţiri, 12.000 € neg. Tel.
0724-005604. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Hunedoara, apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 1, 23.000 € neg;
teren la Caransebeş, în zona
Ardealului, 11.000 mp, 6 €/mp; teren
străbătut de pârâu la Crivaia, 3500
mp, 6 €/mp; teren la Cuptoare, 1500
mp, 2 €/mp. Tel. 0756-282768,
0355-806444. (RR)
Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, bl. 69A, apartament 2 camere, confort 2 îmbunătăţit, termopane, uşă metalică, anvelopat, 17.000
€ neg. Tel. 0255-233865. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa II, str.
Petru Maior, apartament, etaj 2,
îmbunătăţiri, centrală, termopane,
17.000 €. Tel. 0732-147902. (RR)
Ofer în Reşiţa spre închiriere
garaj pe Făgăraşului, 50 €/lună. Tel.
0355-806200. (RR)
Vând în Re şi ţa pe Calea
Caransebeşului Bl.1, apartament 2
camere, confort 1, 20.000 € neg. Tel.
0741-575549. (RR)
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, etaj 4/4, 7000 €.
Tel. 0741-915950. (RR)
Vând teren 3000 mp pe drumul
Caransebeşului, cu acces auto, în
zona de vile. Tel. 0755-078696 (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. Tel. 0355-412016. (RR)
Vând/schimb casă la 25 km de
Reşiţa cu imobil în Reşiţa. Tel. 0762895785.
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Vând în Bocşa Română, str.
Sadovei, apartament 3 camere,
20.000 €. Tel. 0747-877713, 0757546078. (RR)
Vând urgent garsonieră în
Luncă, 25 mp, renovată şi mobilată.
Preţ 10.500 € neg. Tel. 0746036298, 0771-539145.
Vând apartament în Bocşa
Română, renovat exterior/interior,
gresie, faianţă, ferestre termopan,
uşă metalică, podele laminate,
centrală termică. Tel. 0747-029212.
Vând teren pt. construcţii la
intrarea în Sasca Montană, zona
Cheile Nerei, 11.500 mp, 2 loturi,
front stradal, cu pădure de salcâmi.
Preţ 8 €/mp. Tel. 0734-068742.
Vând apartament 2 camere
(cămin) zona Intim, îmbunătăţit,
ferestre termopan, gresie, încălzire
tip climă, instalaţii noi, liber, ocupabil
imediat. Tel. 0727-045017.
Vând garsonieră în Moroasa 1,
preţ 14.000 € neg. Tel. 0729-676545
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă,
gaze naturale, centrală termică,
apă, canalizare, coteţ păsări, şpais,
magazie lemne, garaj, utilat ă
complet. Merită văzută. Tel. 0752951705.
Vând apartament 3 camere
decomandat, confort 1, renovat,
ferestre termopan, izolaţie
interioară, Reşiţa, Govândari. Tel.
0729-137654, 0255-222550.
Vând urgent sălaş şi teren 400
mp cu căsuţă, curent electric, Calea
Caransebeşului, aproape de sosea.
Preţ neg. Tel. 0722-871952, 0770130743.
Închiriez spaţiu 200 mp lângă
Ateneu, fost punct termic, toate
utilităţile, apă, curent (trifazic şi
monofazic). Preţ 2 €/mp. Tel. 0720818227.
Vând urgent garsonieră în zona
Renk. Preţ 15.000 € neg. Tel. 0748039126.
Vând casă în Reşiţa, curte
comună, 2 camere, baie şi coridor,
gaz, apă. Preţ 12.000 € neg. Tel.
0741-528025, 0727-413281.
Vând apartament ultracentral
Reşiţa, 3 camere, et. 3, fără
îmbunătăţiri. Preţ 35.000 €. Tel.
0745-367015.
Vând 1 ha p ădure şi loc
construcţie casă în Doman, lângă
izvorul Şopot. Preţ 2.900 €. Tel.
0743-992233.
Vând teren Bocşa, 3086 mp,
intravilan, intabulat, preţ 7 €/mp neg.
Tel. 0737-131376.
Vând apartament 4 camere,
decomandat, conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, centrală termică nouă,
boxă, garaj, Moroasa 2. Preţ 44.000
€ neg. Tel. 0769-670833.
Vând casă Dognecea, 3
camere, cablu tv, telefon. Preţ
10.000 €. Tel. 0733-594473.
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)
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Luncă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
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 garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie.
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent)
€/lună + 2 luni avans garanţie. Info
e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
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S.C. CRIVAIA AGRO TOUR S.R.L.
PENSIUNEA GASTHOF TIROL, VĂLIUG
www.gasthof-tirol.ro

ANGAJEAZĂ
l BUCĂTAR;
l AJUTOR DE BUCĂTAR;
l OSPĂTAR;
Disponibilitatea de a face naveta Reşiţa - Văliug sau de a
sta la pensiune pe perioada desfăşurării activităţii.
Se asigură cazare şi masă.
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, 0722264.914.
Vând teren cu suprafaţă de 1700
mp, Reşiţa, Calea Caransebeşului,
km 4 (în spate la Castilio/ Memento).
Posibilitate construcţie şi racord
curent. Tel. 0722-733257.
Vând cămin cu 2 camere cu
îmbunătăţiri, izolat exterior, 13.500.
Tel. 0746-769501.
Vând 2200 mp teren intravilan,
central, asfalt, utilităţi în Brebu-Nou
(Gărâna). Tel. 0723-408646.
Apartament 4 camere, 101 mp,
2 băi, 2 balcoane, et. 3 din 4, finisaje
şi confort, Făgăraşului stadion
Gloria, 40.000 € neg. Tel. 0722558567.
Închiriez garsonieră nemobilată,
cameră, bucătărie, baie, Calea
Caransebeşului. Tel. 0721-801188.
Vând sau închiriez apartament
cu o cameră 33 mp mobilat, baie,
bucătărie, balcon, termopane,
convector în cameră şi boiler. Zona
Govândari pe lângă Kaufland, bloc
cu patru etaje, izolat exterior. Preţ
100 € închiriere sau 13.000 €
negociabil vânzare. Tel. 0729965570 sau 0741-101978.
Vând apartament 3 camere
decomandat, zona Posta Veche sau
Gara de Sud. Tel. 0726-701010.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând sau schimb apartament cu
2 camere, etaj 2/4, Govândari, centrală, faianţă, gresie, termopane,
izolaţie, podele, mobilat 23.500 €,
nemobilat 21.500 € neg. sau schimb
cu 3 camere. Tel. 0728-813340.
Proprietar vând parcele 1200
mp cu 29 €/mp în Crivaia Văliug în
satul de vacan ţ ă, cu drum
practicabil la parcela, cu posibilitate
apă, curent. Parcele 3400; 3000mp
un etaj mai sus cu 13 €/mp, zonă cu
case vacanţă. Tel. 0722-631009.
Proprietar vând parcelă 1300
mp cu 28 €/mp pt. construit casă în
zona Muncitoresc - Stavila, zonă
liniştită, cu vecini buni, de omenie,
cu curent, gaz, apă, canal, la stradă
pavată, 150 m de sosea principală.
Tel. 0722-631009.
Vând apartament o cameră
mobilat şi utilat str. Victoriei bl. 3 ap.
5. Tel. 0720-001425.
Persoană fizică, vând apartament Al. Romaniţei, 2 camere conf.
1, etaj 1, izolat. Preţ 25.900 €.
Contact: popa1950@live.com, tel.
0772-667720.
Vând casă în Reşiţa zonă liniştită, compusă din bucătărie, baie,
dormitor, living, garaj, terasă, curte
betonată, fântână în curte, livadă cu
pomi fructiferi. Preţul este negociabil. Tel. 0730-804629.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 bai, parter,
Făgăraşului 35, bun pentru privatizare. Tel. 0771-390864.
Vând teren la Bratova, 5000 mp;
2000 mp; 4000 mp (drum de acces,
acte la zi, curent electric). Tel. 0725763784.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, 2 balcoane. Tel. 0744-985226.

Vând apartament cu 3 camere în
Reşiţa (zona Intim), izolaţie exterioară şi geamuri termopan. Tel.
0740-901345.
Vând apartament cu dou ă
camere, confort 3, situat la etajul 2,
în zona pieţei de la Intim. Apartamentul dispune de centrală termică,
geamuri termopan, izolaţie termică
interioară, balcon închis, gresie şi
faianţă. Se vinde parţial mobilat. Tel.
0721-126951.
Închiriez garsonieră mobilată,
tot necesarul, prefer o fată. Tel.
0726-325283.
Vând garsonieră Oraviţa zona
gării parter, loc bun pentru privatizare, preţ 1500 €. Tel. 0760-278901.
Doresc să închiriez apartament
în apropierea spitalului judeţean,
etaj inferior. Tel. 0770-454434.
Vând casă Secăseni. Tel. 0726701010.
Vând apartament 3 camere Valea Domanului. Tel. 0726-701010.
Persoană fizică doresc să achiziţionez apartament cu 3 camere,
achiziţionez prin intermediul
programului Prima Casă. Tel. 0743733778 Orange; 0766-565209
Cosmote; 0720-396601 Vodafone;
0355-410544 RDS-fix sau pe adresa de mail: sorin_360@yahoo.com
Persoană fizică doresc să achiziţionez apartament cu 3 camere, în
zonă bună. Tel. 0743-733778, 0766565209, 0355-410544 sau pe
sorin_360@yahoo.com
Proprietar, vând apartament 2
camere, conf. 1, zona Govândari, al.
Galaţi, etaj 6 din 10. Dotări: centrală
termică proprie, u ş ă metalică,
parchet în camere. Suprafaţa utilă
44 mp. Preţ negociabil pornind de la
22.750 €. Tel. 0724-379842, 0726925781, 0769-514207.
Vând casă Grădinari, CaraşSeverin, renovată, acoperiş nou
mandadat, instalaţie electrică nouă,
geamuri şi uşi noi termopan, cu 2
camere mari, baie şi bucătărie şi
grădină. Preţ negociabil 31.000 €.
Tel. 0745-652230.
Vând apartament 3 camere 83
mp în Moroasa, complet renovat şi
nelocuit după renovare. 2 băi,
centrală gaz, termopan, uşi interior
(Germania), uşă metalică, parchet
stejar masiv, inst. electrică 85%
nouă etc. Termoizolat. Preţ 28.000 €
negociabil. Tel. 0731-359754.
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 fainţă,
balcon închis, stare foarte bună,
ocupabil imediat. Tel. 0723-616356.
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.
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Curtea Constituţional ă a decis că
modificarea Legii de organizare şi desfăşurare
a referendumului, prin care pragul de prezenţă
a fost scăzut de la 50 la 30%, este
constituţională dacă nu se aplică un an de la
data intrării în vigoare.

De la 1 iulie, preţul gazelor naturale s-a majorat cu 8%
pentru consumatorii casnici şi cu 3% pentru cei noncasnici.
Următoarea creştere de preţ la gazele naturale, planificată
pentru acest an, este prevăzută pentru 1 octombrie, în cazul
clienţilor casnici majorarea fiind de 2% iar în cel al consumatorilor
noncasnici de 3%.

Potrivit INS, populaţia şcolară existentă în
sistemul na ţional de educaţie, în anul
şcolar/universitar 2012-2013, a fost de aproximativ
3,74 milioane persoane (copii, elevi şi studenţi
înscrişi), respectiv, peste trei sferturi din populaţia
de vârstă şcolară.

Modernizarea exploataţiilor agricole
MADR a lansat, perioada 25 iunie - 31 iulie 2013, o sesiune de
depunere proiecte pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR cu prioritate dedicată fermelor de familie
Pentru această sesiune vor fi alocate 50 milioane Euro,
structurate astfel:
l 16.000.000 Euro pentru sectorul vegetal;
l 24.000.000 Euro pentru sectorul zootehnic;
l 10.000.000 Euro pentru beneficiarii măsurii 141 ”Sprijinirea
exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat
decizia de finanţare.
În cazul în care alocarea pentru beneficiarii măsurii 141
”Sprijinirea exploataţiilor agricole de semisubzistenţă”, care au
semnat decizia de finanţare, nu se va consuma, aceasta se va
realoca 40% pentru sectorul vegetal, respectiv 60% pentru
sectorul zootehnic.
În cazul în care suma destinată beneficiarilor din sectorul
vegetal sau zootehnic nu se epuizează, aceasta va fi alocată
corespunzător sectorului pentru care există proiecte eligibile, dar
fără finanţare, în ordinea descrescătoare a punctajelor de selecţie
obţinute şi care îndeplinesc punctajul minim.
Valoarea sprijinului este detaliată astfel:
Valoarea minimă a unui proiect este de 5.000 Euro, iar
valoarea maximă nerambursabilă de 50.000 Euro; ponderea
sprijinului nerambursabil va fi de 40% cu posibilitatea majorării cu:
l 10% pentru investiţiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta sub
40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;
l 10% pentru investiţiile realizate de fermieri din zonele montane
cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale
protejate încadrate în reţeaua Natura 2000.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect (contribuţie FEADR +
contribuţie beneficiar) este de 125.000 Euro.
Pentru asigurarea cofinanţ ării, beneficiarii vor avea
posibilitatea de a contracta credite printr-un fond de creditare creat
de MADR.
Potenţialii beneficiari sunt obligaţi să prezinte Declaraţia pe
propria răspundere pentru asigurarea cofinanţării proiectului.
La semnarea contractului de finanţare, cofinanţarea proiectului
poate fi dovedită prin:
a) extrasul liniei de credit datat cu cel puţin cinci zile lucrătoare
faţă de data semnării contractului, cu valabilitate de un an la
momentul semnării contractului de finanţare, şi Contractul de
credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu
valabilitate de un an la momentul semnării contractului de
finanţare, deschis la o bancă (copie conform cu originalul).
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci
zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru
semnarea contractului de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse
proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi
dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă
de data depunerii documentelor pentru semnarea contractului de
finanţare (copie conform cu originalul);
c) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci
zile lucrătoare înainte de data depunerii documentelor pentru
semnarea contractului de finanţare, în cazul existentei unor surse
de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un
document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia
care a acordat-o (copie conform cu originalul);
d) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat,
emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o

scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data depunerii
documentelor pentru semnarea contractului de finanţare (copie
conform cu originalul).
În cazul în care, la semnarea contractului de finanţare,
solicitantul nu prezintă dovada cofinanţării proiectului într-una din
formele prevăzute mai sus, va fi decăzut din dreptul de a încheia
Contractul de finanţare.
Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 121„Modernizarea exploataţiilor agricole” din PNDR este restricţionată pentru
următoarele categorii de beneficiari:
l Beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru
Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală
a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
l Beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru
FEADR, din iniţiativa APDRP, din cauza nerespectării clauzelor
contractuale, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an;
l Beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la
finalizarea litigiului.
În cadrul acestei sesiuni au fost prioritizate următoarele
sectoare:
l Sectorul vegetal:
- legume;
- pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării;
- culturi de câmp;
- pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia
restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de
masă.
l Sectorul animal:
- bovine pentru lapte;
- bovine pentru carne;
- porcine pentru îngrăşat;
- ovine şi caprine;
- păsări.
Pot depune proiecte şi persoanele fizice, cu condiţia autorizării
înaintea semnării contractului de finanţare, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de
beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121 „Modernizarea
exploataţiilor agricole”.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze
această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va
pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte
model şi informaţii documentate tehnic pentru:
l Fermele de legume în câmp - maxim 2ha,
l Fermele de legume în spaţii protejate - maxim 1.000 mp;
l Livezi de pomi şi arbuşti fructiferi - maxim 5 ha;
l Fermele de vaci destinată producţiei de lapte (max 20 capete);
l Fermele pentru creşterea păsărilor - găini ouătoare (max 4000
capete);
l Fermele de creştere şi îngrăşare porci - Fermă în circuit închis
(max. 100 capete).
Aceste informaţii vor fi disponibile pe pagina de internet a
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro, la
sediile Oficiilor Judeţene de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit şi Centrelor Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit precum şi pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit www.apdrp.ro.
Ghidul Solicitantului precum şi punctajele de selecţie pentru
cele două sectoare - vegetal şi creşterea animalelor sunt postate
pe site-urile MADR (www.madr.ro) şi APDRP (www.apdrp.ro).

ANUNŢ cu privire la opţiunea pe
care o au la dispoziţie cetăţenii de a solicita returnarea dosarelor înregistrate
la Secretariatul Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despăgubirilor către
comisiile locale de fond funciar
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor informează persoanele
îndreptăţite că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013, articolul 42, pot
opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despăgubirilor către
comisiile locale de fond funciar în vederea
restituirii în natură a terenurilor, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi. Întrucât Legea nr. 165/
2013 a intrat în vigoare pe 20 mai, termenul până la care cetăţenii îşi pot exercita
această opţiune expiră pe 19 iulie.
De asemenea, precizăm că de această prevedere beneficiază şi persoanele
care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru
Stabilirea Despăgubirilor, în sensul că nu
au urmat procedura prevăzută la articolul
181, din Legea nr. 247/2005, potrivit căreia „titlurile de despăgubire se valorifică
în termen de trei ani de la data emiterii”.
Pe de altă parte, dosarele înregistrate
la Secretariatul Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despăgubirilor pentru care nu
se exercită opţiunea de returnare către
comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Naţionale, în
vederea soluţionării potrivit prevederilor
noii legi privind finalizarea procesului de
restituire.

CFR Călători informează că, începând
din data de 25 iunie 2013, pasagerii pot
beneficia de o reducere mai mare (de
25%, 18% sau 10%) la cumpărarea în
avans a biletelor de tren. Astfel, la
cumpărarea biletului înainte cu:
l 21 - 30 zile, faţă de data efectuării
călătoriei, reducerea este 25 %;
l 11 - 20 de zile, reducerea este 18 %;
l 6 - 10 zile, reducerea este 10 %.
Procentul de reducere se acordă pentru biletul cu preţ întreg şi pentru biletul de
copil (până în 10 ani), şi se aplică la preţul
biletului de călătorie, în funcţie de perioada de anticipaţie a procurării biletului.
Tariful de rezervare a locului şi tariful de
supliment de pat/cuşetă se achită integral.

l Joi, 4 iulie, Institutul Naţional de Statistică publică datele definitive ale Recensământului l Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală prin OUG
50/2013, începând cu 1 iulie se aplică un nou sistem de penalităţi de întârziere, calculate procentual pentru fiecare zi de întârziere l Banca Naţională a
României a redus dobânda de politică monetară de la 5,25% la 5% l Conform calendarului prevăzut, începând cu 1 iulie, salariul minim brut pe economie în
mediile concurenţiale s-a majorat de la 750 la 800 de lei l Plenul Camerei Deputaţilor a decis ca pensiile militarilor care au fost diminuate prin ordonanţă de
Guvern să revină la cuantumul calculat pentru decembrie 2010 începând cu octombrie 2013 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Hotărârea Ordinului Asist. Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asist. Med. din România nr. 11/2013 privind
modificarea şi completarea Metodologiei de reatestare a
competen ţei profesionale a asistenţilor medicali
generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată
prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România nr. 32/2009 (M.O. nr. 233/23.04.2013)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Procedura din
16.04.2013, de închiriere a bunurilor imobile din domeniul
public al statului, aflate în administrarea Ministerului
Tineretului şi Sportului (M.O. nr. 234/23.04.2013)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Contractul din
16.04.2013, Contract-cadru de închiriere a bunurilor
imobile din domeniul public al statului, aflate în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului sau a
instituţiilor publice din subordine (M.O. nr. 234/23.04.2013)
l Ordinul Ministerului Economiei nr. 861/2013 privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
pentru implementarea Programului de creştere a compe-
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titivităţii produselor industriale" (M.O. nr. 237/24.04.2013)
l O.u.G. nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 237/24.04.2013)
l Legea nr. 115/2013 privind aprobarea O.u.G. nr.
83/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi (M.O. nr. 240/25.04.2013)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia din
19.03.2013 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară (M.O. nr. 244/29.04.2013)
l Casa Na ţional ă a Asigurărilor de Sănătate Metodologia din 29.04.2013, de evaluare a cazurilor
invalidate pentru care se solicită revalidarea (M.O. nr.
249/30.04.2013)
l Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - Regula din
29.04.2013, Reguli de validare a cazurilor spitalizate în

regim de spitalizare continuă (M.O. nr. 249/30.04.2013)
l Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - Ordinul nr.
226/2013, privind aprobarea Regulilor de validare a
cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a
Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care
se solicită revalidarea (M.O. nr. 249/30.04.2013)
l Ministerul Sănătăţii - Norma tehnică din 29.04.2013,
Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor
prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct
miocardic acut (M.O. nr. 250/30.04.2013)
l O.u.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 20132018 a unor măsuri de protecţie socială acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate în baza planurilor de disponibilizare (M.O. nr.
251/30.04.2013)
l O.u.G. nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 251/30.04.2013)

China a convenit să discute cu Naţiunile din Asia de
Sud-Est (ASEAN) cu privire la un set de reguli pentru a
evita un conflict în Marea Chinei de Sud. Discuţiile privind
un cod de conduită între China şi ASEAN vor începe în
luna septembrie, potrivit unei declaraţii comune a celor
două părţi de la sfârşitul reuniunii găzduite de Brunei.

Secretarul de stat american, John Kerry, a părăsit
Israelul, duminică, 30 iunie, după trei zile de discuţii
maraton cu oficiali israelieni şi palestinieni, încheind
misiunea de reluare a negocierile de pace fără un acord.
Cu toate acestea, Kerry a declarat că divergenţele au
fost reduse şi se va întoarce în regiune curând.

Rusia confirmă intenţia de a trimite torţa olimpică în
spaţiu înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci, 2014.
Agenţia Spaţială Federală Rusă va duce torţa pe ISS, ca
parte a drumului de patru luni pe care îl va parcurge flacăra,
care începe în 7 octombrie. Odată ajunsă în spaţiu, astronauţii ruşi vor lua torţa olimpică într-o "plimbare" în spaţiu.

Acces mai u}or al întreprinderilor la finan]@rile UE
portalul unic include acum fondurile structurale
Începând din 25 iunie, întreprinderile din Europa au acces mult mai
uşor la finanţările de care au atâta nevoie, odată cu extinderea de către
Comisia Europeană a portalului unic dedicat finanţărilor UE, care include
fondurile structurale ale UE, şi anume Fondul european de dezvoltare
regională (FEDER) şi Fondul social european (FSE).
Noul portal unic dedicat finanţărilor UE oferă acces uşor la informaţii
complete şi actualizate privind modul în care antreprenorii şi IMM-urile pot
obţine peste 100 de miliarde de euro sub formă de finanţări în cadrul
programelor din perioada 2007-2013. Datorită acestor schimbări, numărul
băncilor şi al fondurilor partenere se va dubla, ajungând la peste 1 000, iar
IMM-urile vor avea acces la o sursă consolidată de informaţii vitale privind
modalităţile de finanţare: garanţii, împrumuturi şi capital de risc.
Accesul la finanţare este una dintre cele mai urgente probleme cu care
se confruntă IMM-urile din Europa. În ultimii doi ani, aproape o treime dintre
IMM-urile care au solicitat împrumuturi bancare au fost refuzate sau au
obţinut în cele din urmă sume mai mici decât cele cerute. Ediţia din luna
iunie a European Small Business Finance Outlook confirmă deteriorarea
mediului de afaceri al IMM-urilor şi înăsprirea condiţiilor de creditare
impuse de băncile din zona euro. Informarea şi accesul la finanţările UE
sunt mai importante ca niciodată pentru întreprinderi. IMM-urile
beneficiază deja de sprijin prin intermediul fondurilor structurale, în valoare
de aproximativ 70 de miliarde de euro în perioada 2007-2013.
Informaţii privind instrumentele financiare disponibile ale UE
Portalul oferă informaţii despre instrumentele financiare ale UE
destinate IMM-urilor, printre care Programul-cadru pentru competitivitate şi
inovare (CIP), Instrumentul european de microfinanţare Progress,
instrumentul de partajare a riscurilor (PC7), împrumuturile acordate de BEI
pentru IMM-uri şi programele operaţionale naţionale şi regionale ale
statelor membre de punere în aplicare a obiectivelor politicii de coeziune.
Un site internet uşor de utilizat pentru IMM-uri
Portalul unic oferă informaţii detaliate cu privire la modul în care IMMurile pot să solicite finanţare cu sprijinul UE, prin intermediul uneia dintre
cele aproximativ 1 000 de bănci sau instituţii financiare partenere.
Acest portal unic dedicat finanţărilor UE permite antreprenorilor şi întreprinderilor să găsească finanţări adaptate în funcţie de nevoile financiare
specifice ale acestora, cum ar fi dimensiunea întreprinderii, tipul de finanţare şi scopul investiţiei. Portalul se adresează tuturor statelor membre ale
UE şi ţărilor candidate şi este disponibil în mai multe limbi ale UE.
Accesul la finanţare în regiuni - esenţial pentru relansarea
creşterii economice
Instrumentele financiare au devenit un instrument tot mai important
pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune a UE în perioada 20072013. La sfârşitul anului 2011, peste 3,6 miliarde de euro fuseseră deja
investiţi în întreprinderi, prin intermediul a aproximativ 68 000 de
împrumuturi, garanţii, capitaluri de risc/proprii şi al altor produse financiare.
Până la sfârşitul anului 2011, în 25 de state membre şi regiuni de
cooperare transfrontaliere au fost înfiinţate în total 484 de fonduri specifice
pentru întreprinderi (împrumuturi, garanţii, capital propriu/capital de risc şi
altele). În general, în perioada 2007-2014, 69,7 de miliarde de euro din
FEDER şi FSE au fost destinate sprijinirii IMM-urilor, sumă care se ridică la
cel puţin 95,4 miliarde de euro dacă se ţine cont de cofinanţarea naţională.
Până la sfârşitul lunii decembrie 2012, instrumentele financiare ale
Programului-cadru pentru competitivitate şi inovare (CIP) au reunit
aproape 13 miliarde de euro sub formă de garanţii şi peste 2,3 miliarde de
euro sub formă de capital de risc. Peste 200 000 de IMM-uri au beneficiat
deja de acest program în întreaga Europă.
Comisia Europeană: IP/13/600, 25/06/2013

Drogurile noi necesit@ un
r@spuns flexibil
Numărul mare de droguri noi apărute în 2012 reprezintă
o provocare pentru acţiunile UE de combatere a drogurilor
ilegale şi de reducere a dependenţei.
Globalizarea, progresele tehnologice şi internetul au
dus la dezvoltarea unei pieţe deschise pentru drogurile noi,
se arată într-un raport al Observatorului European pentru
Droguri şi Toxicomanie (OEDT), care monitorizează
consumul de droguri în Europa.
Această transformare fundamentală generează noi
provocări pentru factorii implica ţi în gestionarea
programelor de tratament, în elaborarea politicilor şi
aplicarea legislaţiei, precizează OEDT în raportul său anual.
Potrivit acestuia, UE va trebui să îşi adapteze rapid noua
strategie privind drogurile, pentru ca aceasta să ţină cont de
realităţile unei pieţe dinamice.
Situaţia la nivel european
Anul trecut s-au înregistrat câteva progrese importante:
cererea de canabis şi cocaină s-a redus în unele ţări, iar
numărul consumatorilor noi de heroină este în scădere.
De asemenea, numărul persoanelor care urmează cure
de dezintoxicare a atins un nivel record. În 2011, aproximativ
1,2 milioane de europeni s-au înscris în programe de
reabilitare. Dintre aceştia, cei mai mulţi sunt dependenţi de
heroină şi de alte substanţe opiacee, pe locul următor fiind
consumatorii de canabis şi cocaină.
Situaţia existentă la nivel european indică faptul că
tratamentul împotriva drogurilor rămâne cea mai
convenabilă abordare din punct de vedere al costurilor, chiar
şi în vremuri de criză, se arată în raportul Observatorului.
Servicii de tratament
Deşi asistenţa de specialitate are un rol vital în sprijinirea
persoanelor dependente care doresc să renunţe la droguri
sau, cel puţin, să-şi ţină consumul sub control, programele
de tratament riscă să piardă o parte din finanţare, în
contextul în care guvernele reduc bugetele publice.
În unele ţări, fondurile alocate acestor programe au fost
deja reduse, deşi consumul de droguri se menţine la un nivel
ridicat în Europa. Se estimează că un sfert din adulţii
europeni, circa 85 de milioane de persoane, consumă
droguri ilegale.
Deşi numărul deceselor cauzate de supradoză a scăzut
în 2011 în raport cu anul anterior (de la 7 000 la 6 500),
decesele asociate consumului de droguri rămân o
provocare majoră pentru sistemele de sănătate publică.
Piaţa drogurilor se adaptează la cererea consumatorilor,
numărul stimulenţilor sintetici complecşi care intră pe piaţă
fiind în creştere. Autorităţile au depistat anul trecut peste 70
de droguri noi, dintre care unele pot fi obţinute legal.
Globalizarea şi tehnologiile informaţiei influenţează în
mod semnificativ modul în care evoluează această piaţă,
internetul permiţându-le consumatorilor să intre în contact
cu furnizorii.

Alianţa condusă de socialişti a câştigat
alegerile parlamentare din Albania, năruind
speranţa conservatorilor la un al treilea mandat
consecutiv de premier. În ciuda unor schimburi
de focuri care au lăsat un mort, observatorii
internaţionali au observat îmbunătăţiri generale
în alegerile din Albania.
Cele două partide rivale s-au acuzat reciproc
de cumpărarea de voturi şi nereguli ale listelor
electorale, putându-se repeta situaţia de după
scrutinul din 2009 care a declanşat luni de
turbulenţe politice şi paralizie a guvernului.
Preşedintele iranian, Mahmoud
Ahmadinejad, s-a întâlnit cu omologul său rus,
Vladimir Putin, la summitul liderilor din Forumul
Ţărilor Exportatoare de Gaz (GECF) desfăşurat
la Moscova, 1-2 iulie.
În declaraţia finală, participanţii şi-au
exprimat "determinarea de a continua sprijinirea
indexării preţurilor gazelor naturale funcţie de
preţul produselor petroliere şi petrolului, în scopul de a asigura preţuri corecte şi dezvoltarea
stabilă a resurselor de gaze naturale".
Forumul Ţărilor Exportatoare de Gaz a fost
înfiinţat în anul 2001, în capitala iraniană,
Teheran, iar statele membre deţin controlul a
peste 70 la sută din rezervele de gaze naturale
din lume şi mai mult de 80 la sută din producţia
de gaz natural lichefiat (GNL).
Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee,
cuoscut şi ca "TimBL", inventatorul World
Wide Web, acuză Occidentul de ipocrizie pentru
că în timp ce spionează pe Internet reproşează
altor naţiuni că fac acelaşi lucru.
"Când faci ceva universal... acesta poate fi
folosit pentru lucruri bune sau lucruri urâte...
trebuie doar să ne asigurăm că marile companii
sau guverne nu încearcă să-l folosească şi să
obţină control total", a spus la ceremonia
găzduită de Regina Elisabeta a Marii Britanii,
care i-a înmânat lui şi altor patru oameni de
ştiinţă premiul pentru inginerie.

Noi plafoane tarifare mai mici pentru serviciile de roaming de la 1 iulie: transfer de date mai
ieftin cu 36 %; servicii de roaming de 15 ori mai
ieftine în Croaţia. Noile plafoane tarifare sunt:
l descărcarea de date sau navigarea pe
internet - 45 eurocenţi/megabyte (MB) (tarif
perceput pe kilobyte utilizat) + TVA. (o reducere
de 36 % în comparaţie cu 2012)
l efectuarea de apeluri - 24 de eurocenţi/minut
+tva (o reducere de 17% în comparaţie cu 2012)
l Primirea unui apel - 7 eurocenţi/minut + TVA
(o reducere de 12,5 % în comparaţie cu 2012)
l Trimiterea unui mesaj text - 8 eurocenţi +
TVA (o reducere de 11 % în comparaţie cu 2012)

l Lituania a preluat de la 1 iulie preşedinţia Uniunii Europene (UE28, prin intrare Croaţiei) l Parlamentul kosovar a ratificat un acord intermediat de UE
pentru normalizarea relaţiilor cu Serbia l Preşedintele Obama s-a aflat, împreună cu familia, într-o vizită pe continentul african, care a inclus Senegal,
Africa de Sud şi Tanzania l UE a decis să aprobe deschiderea negocierilor de aderare cu Serbia l Preşedintele sud-coreean, Park Geun-hye, a cerut
Chinei să fie un "partener bun", în unificarea celor două Corei l Schimbările socio-economice din Cuba au ajuns la o nouă etapă: la 1 iulie, în ţară au
început să lucreze ca "proiect pilot" primele 124 de cooperative, inclusiv 12 private, create în afara segmentului agricultură l Preşedintele iranian nouales, Hassan Rohani, nu şi-a preluat încă funcţia l

Astrobiologie robotizată în deşertul Atacama
Primul robot autonom, alimentat cu energie solară, care a
mapat viaţa microbiană în timpul unei expediţii din 2005, în
Deşertul Atacama, Chile, s-a aflat din nou într-unul din cele
mai uscate suprafeţe deşertice din lume, pentru o misiune de
astrobiologie NASA, condusă de Universitatea Carnegie
Mellon şi Institutul SETI, misiune care ar putea ajuta la
căutarea urmelor de viaţă pe Marte.
Roverul cu patru roţi, pe nume Zoe, va oferii NASA datele
necesare pentru a decide cum este cel mai bine să doteze
viitorul rover de pe Marte, care este programat pentru lansare
în 2020.
"Ştiinţific, studiul ne ajută să înţelegem cum supravieţuieşte viaţa în medii extreme, cu implicaţii pentru Pământ şi
Marte", a declarat David Wettergreen, profesor şi cercetător la
Institutul de Robotică Carnegie Mellon şi cercetatorul principal
în cadrul proiectului Viaţă în Atacama. "Tehnologic, învăţăm
despre mecanismele şi algoritmii care ne vor permite să
explorăm subteran alte planete pentru că, dovezi directe de
viaţă, dacă există, sunt cel mai probabil în subteran, dincolo
de raza la care pot ajunge roboţii actuali".
Două Rovere NASA - Opportunity şi mai tânărul Curiosity sunt în prezent active pe suprafaţa lui Marte. În timp ce
ambele investighează abilitatea Planetei Roşii de a găzdui
viaţă în trecut sau prezent, nici un robot nu a fost proiectat
pentru a căuta urme de microbi.
Dar roverele viitoare ar putea foarte bine face acest lucru,
şi Zoe, care măsoară 2.7 metri lungime de 1.8 metri lăţime, ar
putea ajuta oamenii de ştiinţă şi inginerii să elaboreze un plan

de acţiune.
NASA testează adesea vehiculele sale în Atacama, care
este, probabil, cel mai bun corespondent al lui Marte pe Pământ. Faţă de expediţia din 2005, Zoe are un instrument
suplimentar, burghiul de 1 metru conceput pentru a căuta
viaţă subterană.
Zoe este, de asemenea, echipat cu un instrument de
analiză a solului, Mars Microbeam Raman Spectrometer.
Răspunsul la întrebarea dacă ar putea sau nu exista viaţă
sub suprafaţa marţiană depinde de o varietate de factori iar
Atacama oferă "unul dintre cele mai dure climate de pe
Pământ" pentru un astfel de studiu, a declarat geologul
planetar Nathalie Cabrol, cercetător ştiinţific principal la
Institutul Carl Sagan Center al SETI şi coordonator ştiinţific
principal în cadrul proiectului Viaţă în Atacama.
Anul trecut, în primul din cei trei ani ai proiectului, Cabrol,
Wettergreen şi alţi membri ai echipei au mers la Atacama fără
Zoe. Ei au folosit un instrument de detectare cu neutroni care
măsoară abundenţa de hidrogen pentru a cuantifica umiditatea, mai multe spectrometre pentru măsurare mineralelor şi
compoziţia elementară a solurilor, şi alte instrumente. În timpul şederii, au forat în mai multe locaţii terenul, cu instrumente
operate manual. Expediţia a confirmat că microorganismele
sunt prezente în solul din Atacama, deşi extrem de rare. Aceste descoperiri urmează acum să fie comparate cu rezultatele
testelor pe care robotul le-a făcut mod automat în timpul
experimentelor de teren din acest an şi cele de anul viitor.
Deşi testele anterioare cu Zoe au vizat tehnologia pentru

funcţionarea autonomă a robotului, Wettergreen a declarat că
accentul, de data aceasta, a fost pus pe colectarea de date
ştiinţifice. "Acum, ne gândim la robot ca un instrument pentru a
colecta date specifice din locaţii specifice, mai degrabă decât
ca la un vehicul robotizat care se deplasează în diferite
locaţii", a spus el.
Astrobiologia este studiul vieţii în univers iar roboţii
astrobiologi sunt concepuţi să caute viaţă pe alte planete.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=Tpj2iTl7YJU
-----este o misiune veche

PRISMA | 4 - 17 Iulie 2013 |

5

Agentii
, imobiliare

Anunturi
,

Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0720-038774, 0745-114932
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând spaţiu 60 mp situat în
Re şi ţa, B-dul Revoluţia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ă, comer ţ. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0720-038774, 0745114932.
Vând teren situat în Reşiţa,
Calea Caransebeşului, 1200 mp.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, situat în Reşiţa, vis-avis de stadionul Doman, etaj 7/10.
Preţ 24.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.
Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Reşiţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firmă, birouri etc.
Preţ 55.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 91 mp, central ă,
termopane, aer condiţionat, et.
10/10, în pericol de executare silită.
Preţ 22.000 € negociabil. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 42.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând hală 600 mp, spaţiu
administrativ 200 mp, curte
betonată 1000 mp, dotată şi utilată
complet. Preţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând afacere fabrică de termopane cu linie de fabricaţie completă
Germania, licenţiată şi autorizată la
zi, Caraş-Severin, portofoliu de
comanzi Reşiţa, Timişoara, Deva,
Hunedoara. Preţ negociabil. Tel.
0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului, bloc din cărămidă, et.

2/2, 2 pivniţe, eventual schimb cu o
garsonieră plus diferenţă, exclus
Govândari. Preţ 22.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
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 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 teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere
situat în zona centrală, mobilat şi
utilat complet. Preţ 150 €/lună. Tel.
0720-038774, 0745-114932.
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 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,

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 lţ 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

Urgent! Ofer o căţea talie mare,
roşcată, urechi ridicate (seamănă
cu un câine dingo) este sterilizată,
ideală pt. curte. Casa la care este
acum se va Vânde şi nu va mai avea
unde să stea. Tel. 0721-801188.
Vând candelabru, 50 lei. Vând
birou pentru copii şcoală, 100 lei.
Tel. 0721-155683.
Vând 5 telefoane Nokia, preţuri
între 30-100 lei; Nokia color, 30 lei;
Nokia cu card şi cameră 85 lei;
Nokia N-73, 85 lei şi altele. Jocuri
originale PS3, PS2, PSP, PC, preţ
15 lei/buc. Tel. 0721-798604.
Vând 2 căzi din gorun şi brad,
1500 l, 2000 l, 2500 l, 3000 lei. Tel.
0743-092858.
Vând boiler electric 80 litri,
marca Ariston. Tel. 0745-301956.
Vând în Reşiţa instante pe gaz şi
butelie pentru apă caldă, Vaillant, 17
l/min, omologate şi garanţie, 250 lei/
buc; subwoofer 100 W, 10 ieşiri, sursă 220 V, dvd, senzori, microfoane,
difuzoare încorporate, aproape nou
sau schimb cu laptop; aparat radio
pe lămpi foarte vechi, de colecţie.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Bocşa 25 de familii de
albine, începând cu 500 lei/buc;
miere în faguri sau vărsată, 20
lei/kg; 12 roi, 300 lei/buc. Tel. 0755042152. (RR)
Vând la Ezeriş acordeon Delicia,
500 €; acordeon Hohner, 300 €;
saxofon nou, galben auriu, 300 €; şa
pentru călărit, 250 €. Tel. 0733236249, 0720-656532. (RR)
Vând la Şopotu Nou grăsuni, 30
- 45 kg, 350 lei/buc. Tel. 0765017040. (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; adidaşi noi mărimea
40, de damă, Reebok, 150 lei. Tel.
0745-134127. (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 neg. Tel.
0721-858721. (RR)
Vând la Cărbunari mânz semimuran 1 an şi 2 luni, castrat, culoare
roşie, alb în frunte, bun de prins la
căruţă, 2400 lei neg; masă de tâmplărie veche şi strung pentru lemn,
150 € neg. Tel. 0740-915944. (RR)
Vând în Bocşa frigider/congelator, cu sertare, 500 lei; cuptor baie
cu lemne sau curent, 700 lei; televizor sport pentru piese; ofer căţei
de rasă. Tel. 0255-555255, 0761348045. (RR)
Vând la Reşiţa orgă profesională Roland G1000, inclusă cu toate
tonurile şi ritmurile sârbeşti şi tot ce
se caută pe la nunţi, botezuri,
evenimente speciale, 500 € neg.
Tel. 0255-233769. (RR)
Vând 2 vaci, 3 şi 4 ani, rasa
bălţată românească, gestante 6 şi 8
luni, 500-600 kg una, 2500 lei/buc
neg sau 5000 lei ambele; mânz,
3000 lei; cumpăr mânz rasa Izabel,
ofer până la 1500 €. Tel. 0764422290. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
Ileana, 100 lei; bibelouri porţelan, 250 lei. Tel. 0723-188347, 0763658700. (RR)
Vând în Nermed vacă gestantă
în luna 9-a, 3600 lei neg. Tel. 0762916005, 0255-232498. (RR)

Cumpăr la Bozovici grăsuni. Tel.
0761-229598. (RR)
Vând la Caransebeş 5 vaci cu
viţei, 4000 lei/buc. Tel. 0748-210278
Vând în Caransebeş echipament de apicultură, magazii mici,
rame clădite Dadant mici, presă de
faguri Dadant, storcător, bidoane,
centrifugă pentru stupărit; câine
Bichon de 3 ani; căţeluşă Pudel de 2
ani. Tel. 0755-940848. (RR)
Vând în Caransebeş robot de
bucătărie nou, 150 lei; covor 3x2,
150 lei; cărucior de copii sport cu 3
roţi, albastru, 250 lei; tricicletă copii,
130 lei; rochie de mireasă, 500 lei
neg; birou, 150 lei. Tel. 0756-040911
Vând la Soceni 20 de familii
albine, 50 lei/ramă neg; câine pază
oi, 20 lei neg. Tel. 0731-418674. (rr)
Vând în Bocşa cazan inox 120 l
fără capac; 2 tablouri pe pânză, litografie din 1800. Tel. 0744-602638.
Vând la Borlovenii Noi 1 câine
de 15 ani pentru stână şi 1 câine
tânăr pentru oraş; vacă gestantă,
fată într-o lună, rasa Băl ţat ă
Românească, florală negru cu alb,
este la a treia fătare, 3000 lei neg.
Tel. 0762-378703. (RR)
Vând în Reşiţa pătuţ pentru
copii, 30 lei neg; 2 fotolii în stare
foarte bună, 200 lei neg; maşină de
spălat automată, 450 lei; oale mari
de 20, 30, 40 şi 50 l, de la 30 lei; chiuvetă şi wc, 60 lei. Tel. 0771-766257.
Vând în localitatea Cârpa, Valea
Timişului, 2 cai, 3 respectiv 8 ani,
5000 lei neg. Tel. 0744-227067. (rr)
Vând în Reşiţa 30 saci rafie de
nisip, 250 lei. Tel. 0741-132202. (rr)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată Gorenje, cu intrarea pe
sus, capacitate 5 kg, 1200 rotaţii,
clasa A, 620 lei neg. Tel. 0744759866. (RR)
Vând în Glimboca moară de fabrică de la CAP pt. animale la 7 kw,
are cuţite laterale şi ciocane deasupra; motoare trifazice de 5 kw şi 7
kw; instalaţie erbicidat; pompe de
1,1/4 ţoli şi 2 ţoli. Tel. 0729-026268.
Vând la Măureni 2 porci, 120130 kg, 10 lei/kg. Tel. 0746-039581.
Cumpăr pene de gâscă, noi şi
vechi, preţ avantajos. Tel. 0742536154, 0740-386631. (RR)
Cumpăr în Lugoj vaci, tauri şi
juninci, pentru abator, plata pe loc.
Tel. 0769-585880. (RR)
Vând la Lugoj iapă de 3 ani cu o
mânză, foarte frumoasă, cuminte,
3000 lei ambele. Tel. 0769-585880.
Vând la Căvăran porci de carne
100-130 kg, preţ neg. Tel. 0726331599, 0723-614349. (RR)
Vând la Oraviţa met de erbicidat
1000 l, în stare foarte bună de
funcţionare, nelucrat în ţară, 1000 €
neg; presă de balotat în stare foarte
bună, 3000 € neg; roţi cu jante
pentru tractor Fiat şi pentru făcut car
de lemne, 75-100 €/buc neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând în Timiş iapă de 5 ani,
culoare neagră, 600 kg, 3500 lei;
vacă la prima fătare, 2200 lei. Tel.
0742-785772. (RR)
Vând în Reşiţa, P4 cu monitor
lcd, tastatură şi mouse, 400 lei; P4
cu monitor lcd, 350 lei; P4, 150 lei;
P4, 300 lei; redresor pt. maşină de la
2 la 24 V, 100 lei; combină muzicală
cu cd, 120 lei; camere de filmat
Samsung, 150 lei; 4 laptopuri diferite mărimi pt. piese, 150 lei/buc; ceas
pentru bărbaţi, automatic şi mecanic
Ferrari, 140 lei; tricou cu Steaua
original, 150 lei; televizor de maşină
la 12 V, se poate folosi şi în cameră,
100 lei. Tel. 0765-577197. (RR)

Vând la Sacu mânz muran 1 an
şi 2 luni, 2500 lei neg; iapă, 1500 lei
neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Bocşa 3 capre, 1000 lei;
10 oi, 400 lei/buc. Tel. 0745-402165.
Vând la Domaşnea 2 cai, 3000
lei. Tel. 0761-560815. (RR)
Vând în Reşiţa convector în stare bună, 350 neg. Tel. 0255-212062.
Vând în Mercina, CS, pui de păun, 100 lei/buc. Tel. 0769-855538.
Vând la Târnova junincă la 5
luni, 1500 lei. Tel. 0766-411829,
0355-883833. (RR)
Vând în Reşiţa colţar de bucătărie, 2x1.5m, culoare maro, 220 lei
neg; masă de bucătărie, 30-40 lei.
Tel. 0720-012537, 0721-423021 (rr)
Vând la Borlovenii Noi 3000 lei.
Tel. 0762-378703. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare vacă 8
ani, gestantă, naşte în 14 iulie,
foarte bună de lapte, rasa Bălţată
Românească, trebuie ţinută la grajd
sau sălaş pentru că nu stă la iarbă,
4000 lei neg. Tel. 0255-232849 (RR)
Vând la Bocşa disc pentru Fiat
445, 600 € neg; piese pentru presă
românească de balotat pe sârmă.
Tel. 0744-381141. (RR)
Vând comodă tapiţată cu piele
pentru 2 persoane, 250 lei; masă
bucătărie din lemn, nouă, 100 lei.
Tel. 0744-661866. (RR)
Vând 2 aspiratoare, bune şi
pentru zugrăvit, 100 lei/buc neg;
aspirator care şi spală, 250 lei neg;
maşină de tăiat gresie şi faianţă din
aluminiu, 80 lei; lustră din lemn
rustică cu 4 braţe, 60 lei neg;
televizor de maşină alb negru la 12
V, 30 lei; mobilă din lemn de cireş, 2
fotolii, 2 scaune şi canapea veche
sculptată, 500 lei; maşină de spălat
Albalux, 100 lei neg. Tel. 0748362533, 0255-244199. (RR)
Vând în Gherteni ş mobil ă
Camex Lux formată din masă cu 4
scaune tapiţate, dulap, vitrină, pat şi
mai multe corpuri, 1000 lei neg. Tel.
0757-516388. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
marca Beko, 250 lei. Tel. 0733072796. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein
fătată recent, cu viţel mic, 1300 €.
Tel. 0720-725826. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
Paf în stare perfectă de funcţionare;
piese din mobilă tineret; 2 plapume
din lână naturală; tablouri în ulei;
costum popular de femei din zona
Banatul de Munte, nepurtat, vechi
de zeci de ani, 200 €; goblen Cina
cea de Taină; goblen Secerătorii;
candelabre cu 2, 8 şi 12 becuri;
garnitură pluşată, 250 lei; toate
preţurile sunt negociabile. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum din tablă groasă de 125, 50
lei/buc; aparat sudură nou 220/380
V, 800 lei neg; ferodou diferite lăţimi,
10 lei/m; drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei neg; radio
Traviata cu pick-up, de colecţie, cu
discuri bonus, 150 lei; maşină de
cusut Veronica, nouă, 180 lei;
cumpăr carte pentru croitorie. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Caransebeş chei fixe
diferite mărimi; bormaşină plus
burghie diferite mărimi; televizor alb
negru în stare bună de funcţionare.
Tel. 0768-776073, 0720-663621 (rr)
Vând la Butin grâu de anul
trecut, 1 leu/kg; orzoaică de anul
acesta. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând în Reşiţa oglindă pentru
hol, 60 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covoraş rotund persan, 60 lei;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
veioză dormitor, 14 lei; veioză birou,
14 lei; aparate defecte pentru piese:
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie şi hârtie igienică la baie;
baterie nouă chiuvetă; canapea
nouă, 600 lei; 1 pereche cizme din
piele culoare neagră mărimea 38,
55 lei; 1 pereche schiuri, 70 lei; uşă
pliantă, 70 lei; tablou pictat în 1980,
80 lei; 4 tablouri mici; set pentru
condimente din porţelan, 12 piese, 6
mari, 6 mici. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)

Anunturi
,
Pierdut şi declar nul certificat
de înmatriculare şi carte de
identitate autoturism Dacia
1300 cu numărul CS-64-LIA.
Tel. 0746-936411.
Vând la Bocşa 10 purcei de 4
săptămâni, 350 lei perechea, fix.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Câlnic vacă gestantă
luna 8-a, rasă Holstein şi viţeluşă de
9 luni pentru ţinut nu sacrificat, 4000
lei. Tel. 0732-147902. (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; maşini tocat carne, 30
lei/buc; şezlong pentru plajă, 100 lei;
pat pt. plajă, 50 lei; televizoare color,
250 lei; ladă frigorifică mare, marca
Privileg, 2 m lungime, 1000 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând în Reşiţa 2 viţeluşe, 1400
lei ambele. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând la Câlnic o viţea de 8 luni,
1500 lei. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând la Câlnic fân de vară
necosit, aprox. 1 ha; 2 butoaie 400 l,
din lemn de stejar pt. păstrat ţuică,
300 lei/buc. Tel. 0255-210535. (RR)
Cumpăr aparat de măsurat
glicemia. Tel. 0255-210535. (RR)
Vând pe Valea Timişului, CS, iapă neagră 8 ani. Tel. 0744-227067.
Vând în Reşiţa cărucior pentru
copii, 50 lei; ceas foarte vechi cu
pendulă, în stare de funcţionare,
500 lei; dulap dormitor cu uşi
culisante, 1000 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
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, 800 lei; 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,
200 €; reductoare noi cu raportul 1 la
45, 300-500 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)
Cumpăr aparat de radio amator
VersaTester E0502. Tel. 0766251256. (RR)
Vând la Secu hamuri pentru 2
cai, 250 €; şa pentru călărit, 100 €;
frâne noi pentru cai, 200 €; toate
sunt din piele, preţurile neg. Tel.
0255-233804, 0729-838170. (RR)
Vând mobilă veche, 2 fotolii,
condiţie f. bună; cărţi valoroase
(1874) limba germană şi maghiară.
Tel. 0747-029212.
Vând iapă 8 ani cu mânz 2 ani.
Preţ 3800 lei împreună sau separat.
Secăşeni. Tel. 0760-810604.
Vând cărţi beletristică, filozofie,
artă plastică, muzică, proză etc. la
preţ 5 lei/carte en-gros. Tel. 0770445699.
Vând costum naţional femeiesc
şi bărbătesc, bănăţean. Preţ neg.
Tel. 0770-445699.
Vând în Soceni 20 de familii de
albine şi câine pază oi. Preţ atractiv.
Tel. 0731-418674.
Vând 3 locuri de veci, cimitirul de
lângă Universalul Vechi. Tel. 0733594473.
Vând rochie mireasă, pietre
Swarovski, adusă din Paris. Preţ
500 €. Tel. 0733-594473.

Anunturi
,

Vând mobilă, dulap, colţar, cuier
cu oglindă, 2 dulapuri mai mici,
ieftin. Căruţă lemn, 2 canistre
benzină 20 l şi 30 l, oale de pământ.
Tel. 0255-232955.
Vând în Reşiţa 3 cărucioare
bebe ca noi la preturi negociabile:
cărucior mare BabyTop maro
deschis cu combinaţii, ff frumos se
face landou pt. bebe mic 350 lei;
cărucior Hauck roşu cu negru se
face landou pt. bebe mic 270 lei;
cărucior sport tip umbrelă Authentic
Girl de la Bertonii roz cu crem 150
lei. Trimit oriunde cu poştă sau
curier, transport inclus în preţ cu
poşta. Tel. 0727-786920.
Vând 10 buc Cerebrolisin de 5
ml, injectabil, preţ 100 lei. Tel. 0722630097.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini, tablouri în ulei. Info
şi oferte cu foto pe e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com
Vând sandale damă, noi, mărime 37, made Italia, piele naturală,
stare ireproşabilă 80 lei. Tel. 0740520382.
Vând masă de lemn cu picioare
detaşabile, culoare neagră, stare
bună, 79 lei. Tel. 0728-813340.
Vând 3 scaune metalice 25 lei
buc., două boxe 30/50 w, carcasă
lemn, made Germania, 35 lei/buc.
Tel. 0740-520382.
Căţei 6 săpt. ciobănesc mioritic
50 euro. Tel. 0722-558567.
Vând convector gaz 100 mc,
funcţional, cu cos la zid, 300 lei neg.
Tel. 0355-407515.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, o căciulă din
blană de vulpe argintie şi un guler
din blană de vulpe argintie, aduse
din Rusia, noi, pentru femei. Tel.
0751-132460.
Vând vibropresă făcut bolţari,
formă 4 bolţari preţ 700 €. Tel. 0748841078, 0785-236951.
Vând mobilă dormitor, vechime
2 ani, culoare negru cu bej, format
din dulap 3 uşi cu oglindă, pat cu
saltea 2,00/1,60 m, comodă televizor şi două noptiere. Preţ 1100 lei.
Tel. 0720-058019.
Vând două locuri în Grecia 8 zile
/145 €/persoană transport inclus
plecare 08.07.2013. Tel. 0724010193.
Vând congelator 4 sertare
Arctic. Stare foarte bună. Preţ 300
lei. Tel. 0728-271593.
Vând iepuri de două luni şi
jumătate, de culoare gri, preţ
negociabil. Tel. 0355-427553.
Vând parchet fag uscat 26 mp
dimensiune 36x7x2,5 preţ 50 lei/mp
negociabil. Tel. 0724-465989.
Vând casetofon auto Daewoo,
cu faţ ă deta şabil ă, adus din
Germania, stare foarte bună, 40 lei.
Tel. 0740-520382.
Vând trei bucăţi covoare persane şi boiler electric de 60 litri. Preţuri
avantajoase. Tel. 0720-001425.
Vând acvariu profesional Juwel,
90 litri complet echipat şi cu multe
accesorii de rezervă (termostat,
pompă aer etc.). Preţ 420 lei. Tel.
0723-289162.
Vând 6 c ă ţei ras ă Beagle
(tricolari), născu ţi 03.06.2013,
deparazitaţi, vaccinaţi, carnet de
s ănătate, oferim consultan ţ ă
gratuită. Reşiţa, tel. 0770-428144.
Vând tv color cu telecomandă,
arată şi funcţionează f. bine, preţ
200 lei. Tel. 0355-806864.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo

Vând Golf 3 an 1996 combi
negru, 1400 cmc, stare bună de
funcţionare, înmatriculat CS, preţ
1500 €. Tel. 0743-092858.
Vând tractor 650 stare bună,
2300 €. Tel. 0743-092858.
Vând bicicletă nouă bărbaţi. Tel.
0721-155683.
Vând autoturism Audi A4 din
anul 1997, înmatriculat, 2000 €. Tel.
0754-917166.
Vând autoturism Suzuky Vitara
diesel din anul 2004, înmatriculat.
Tel. 0754-917166.
Vând autoturism Logan 1,4
înmatriculat, 3000 €. Tel. 0754917166.
Vând Golf 3, motor 1,8 benzină,
acte la zi, verificare tehnică 2015,
stare foarte bună, 2 uşi, sau schimb
cu auto diesel. Preţ 1700 € neg. Tel.
0743-738531.
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; huse cu tije la
portbagaj Astra break model 199297. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Ezeriş cositoare cu lamă
după tractor, 400 €; plug cu 3
brazde, 500 €. Tel. 0733-236249,
0720-656532. (RR)
Cumpăr, la Borlovenii Noi,
urgent, cositoare Cosana stare
foarte bună. Tel. 0762-378703. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă Aprilia Classic 125 cmc, 600 €; Suzuki
GS500E de stradă, 1400 €; plăcuţe
de frână marca Ferodo noi pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8,
Opel Safira, BMW seria 5, 150
lei/set; portbagaje auto biciclete, 60
lei/buc; roată de rezervă completă
pentru Mercedes Vito, 200 lei; 4
jante tablă de Nissan Primera de 13
ţoli, 200 lei/set; cauciuc nou de vară
pentru Logan, 150 lei; 2 cauciucuri
de vară 195x70x15 C, 60 lei/buc.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând jante pe 15 originale
pentru Opel, impecabile, 150 € neg.
Tel. 0742-162726. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia Nova, an
1998, acte la zi, sau pentru Rabla;
Matiz, an 2004, actele la zi. Tel.
0355-422966, 0731-147557. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe benzină, consum foarte mic 5.5%, înscris
pe România recent, ITP valabilă
până în 2015, asigurare, rovinieta 1
an, puţin circulată în România, 1300
€ neg; subwoofer şi staţie auto, 350
lei neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând Opel Vectra, an 2006, diesel, înmatriculat, stare impecabilă,
5900 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând în Bocşa scuter de 150
cmc, aproape nou, an 2010. Tel.
0744-602638. (RR)
Vând la Rusca Teregova 2
tractoare 650, 4x4, direc ţie
hidraulică, 5000 € neg; VW Passat
pe motorină, înscris, 1000 €. Tel.
0255-260637. (RR)
Vând în Reşiţa piese noi şi
geamuri de Oltcit, preţuri neg. şi
rezonabile. Tel. 0756-315571. (RR)

Anunturi
,

Vând la Lupac cositoare şi motor
de rezervă, 550 € neg. Tel. 0764654307. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară 195x65x15, marca Firestone şi
Alpin, 55 lei/buc. Tel. 0744-759866.
Vând la Dezeşti semi-remorcă
pe o axă pentru tractor 445, 3200 lei
neg. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând la Comorâşte microbuz,
an 1986, motor 1.6 diesel, 1000 €;
Fiat Puno, înscris pe Bulgaria, 700
€; 4 jante aluminiu în 4 spiţe 4
prezoane, 100 €. Tel. 0728-224707,
0764-426600. (RR)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, are o mică problemă,
2000 lei; cositoare pe tambur pentru
tractor de 1.65, 800 €. Tel. 0746642653. (RR)

(continuare în pagina 2)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Îngrijesc în Reşiţa copii sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut pentru Borlovenii Noi bonă/
menajeră pentru 2 copii, ofer 1000
lei/lună; se poate şi la domiciliul
bonei. Tel. 0763-890705. (RR)
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau la
firme. Tel. 0786-483218, 0747468797, 0355-415185. (RR)
Caut pensionar cu pensie mică
pentru ajutor în gospodărie, ofer
condi ţii deosebite. Tel. 0255210535. (RR)
Caut să îngrijesc bătrân sau
copil. Tel. 0772-175140.
Şofer cu maşina personală,
diesel, 2005, climatronic, de
închiriat chiar şi pe perioade lungi,
experienţă. Tel. 0748-351548.
Caut loc de muncă în domeniul
curăţeniei farmacii, bănci, sală
fitnes etc. Tel. 0746-769501.
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,
ţiglă sau şindrilă bituminoasă, reparaţii de acoperiş. Preţuri negociabile, echipă serioasă cu experienţă.
Apelaţi la noi şi o să aveţi numai
satisfacţii. Tel. 0741-017894.
Ofer salariu plus cazare şi
mâncare unei persoane în Reşiţa,
contra îngrijire femeie (cazarea este
la domiciliul persoanei ce are nevoie
de îngrijire, în partea de centru a
oraşului). Tel. 0722-469013.
Servicii de consultanţă privind
încheierea, redactarea şi executarea oricărui tip de contract economic
şi comercial (prest ări servicii,
furnizare, achiziţie etc.). Tel. 0723846071.

Execut ăm lucrări interioare
finisaje gleturi. Tel. 0771-396260.
Înfiinţez firme, rapid şi eficient şi
le asigur, opţional, şi servicii de consultanţă juridică. Tel. 0723-846071.
Solicit colaborare în domeniul
consiliere financiară. Tel. 0726701010.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
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.
Ţin evidenţă contabilă şi bilanţ
pentru firme. Tel. 0757-029877.

Matrimoniale

Bărbat drăguţ, serios, fără vicii,
fără copii, apartament, doresc să
cunosc o femeie drăguţă, fără copii,
maxim 35 ani, pentru prietenie,
căsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0725-433684.
Bărbat 54 ani, doresc relaţie
serioasă cu femeie până în 60 ani,
de la oraş sau de la ţară. Tel. 0762895785.
Domn 49 ani, prezentabil,
manierat, antialcool, antifumător,
doresc cunoştinţă cu doamnă pt.
căsătorie. Tel. 0749-411156.
Bărbat singur, 45 ani, caut
amantă 30-50 ani, fără prejudecăţi,
din Reşiţa. Nu răspund la beep sau
sms. Tel. 0720-380033.
Caut o doamnă sinceră,
serioasă, de caracter, eu 39 ani,
similar. Tel. 0770-390963.
Domn prezentabil sufletist caut
o doamnă singură care îşi doreşte o
relaţie serioasă. Tel. 0740-946042.
Domn din Reşiţa caut o doamnă
care îşi doreşte o relaţie bazată pe
respect şi încredere. Tel. 0726261409.
Bărbat drăguţ, serios, serviciu
respectabil, locuinţă proprie, fără
vicii şi copii, doresc cunoştinţă cu o
doamnă respectabilă pt. relaţie
serioasă sau chiar mai mult. Rog
seriozitate şi sms cu o scurtă
descriere. Tel. 0727-966922.
Caut o doamnă care doreşte
puţină dragoste, o vorbă, un ajutor.
Eu serios, sensibil, singur 48; 1,63;
71, o obligaţie, Reşiţa. Tel. 0770495533.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.07.2013
REŞIŢA: croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă: 2; lucrător
gestionar: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 2; vânzător: 2;
BOCŞA: asistent personal al persoanei cu handicap grav: 11; îngrijitor
animale: 1; tractorist: 1;
BĂILE HERCULANE: cameristă hotel: 1; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1;
CARANSEBEŞ: ciontolitor tranşator carne: 1; lucrător comercial: 1;
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5; operator calculator electronic şi reţele: 1; proiectant inginer mecanic: 1; şofer autocamion/
maşină de mare tonaj: 1; şofer de autoturisme şi camionete: 1; vânzător: 1;
ORAVI ŢA : a gent de interven ţie paz ă şi ordine: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
TOTAL JUDEŢ: 36

(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:
,

Iulie
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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CUPA REŞIŢA REDUCTOARE 2013
06 - 07 iulie, Valea Domanului

Din pasiune pentru sportul cu motor, din respect
pentru tradiţie şi cu viziunea de a înscrie numele
Reşiţei în circuitul automobilistic internaţional, ACM
Sport are onoarea de a readuce Campionatul
Naţional de Viteză în Coastă - Dunlop în Valea
Domanului, în 06 - 07 iulie 2013.
Cupa Reşiţa Reductoare 2013 este consacrată
împlinirii a 140 de ani de la periplul Locomotivei
Hungaria 4 pe ruta Reşiţa - Viena - Reşiţa şi a 40 de
ani de la constituirea Reşiţa Reductoare SA - RRR.
Două momente importante ale istoriei reşiţene,
onorante şi extrem de motivante pentru piloţii ACM
Sport, decişi să obţină şi acasă victoria, pe care să o
dedice concitadinilor lor. Cupa Reşiţa Reductoare
2013 se va desfăşura sâmbătă - 06 iulie şi duminică 07 iulie 2013, în Valea Domanului, pe DN 58, pe
sectorul cuprins între km 43 şi km 51. Deşi redus
arbitrar cu 0,97 km, spre regretul competitorilor şi al
spectatorilor deopotrivă, actualul traseu - cu o
lungime de 3,85 km şi o rampă maximă de 21,5% rămâne unul dintre cele mai spectaculoase din ţară.
ACM Sport a promovat în mod curent şi cu
sportivitate imaginea Municipiului Reşiţa, prin
participarea şi câştigarea constantă a titlurilor puse

Programul competiţei

în joc în cadrul acestui campionat, mulţumită celui
mai titrat pilot român al prezentului, multiplul
campion naţional absolut Lucien Hora şi a celei mai
puternice maşini de curse din România - Lola F3000
- pe care o conduce. Acestuia i s-a alăturat, de la
jumătatea anului trecut, pilotul Ovidiu Zaberca,
ocupant al Locului IV în Clasamentul Open 2012.
Evoluţia competiţională a piloţilor ACM Sport a fost
acompaniat ă de alte demersuri care, prin
recunoaşterea noului traseu de 4,82 km ca traseu de
referinţă naţională şi omologare internaţională, vizau
includerea Văii Domanului în circuitul competiţional
european şi, în subsidiar, un bun vehicul de
promovare internaţională a Municipiului Reşiţa.
Cupa Reşiţa Reductoare 2013 - Etapa a IV-a a
Campionatului Naţional de Viteză în Coastă DUNLOP-2013, derulată sub egida Federaţiei
Române de Automobilism Sportiv, cu sprijinul ANST,
este organizată de ACM Sport în parteneriat cu
Consiliul Local al Municipiului Re şi ţa - cu
substanţialul aport al domnului viceprimar Ioan
Crina, Preşedintele Comitetului de Organizare - cu
sprijinul Consiliului Jude ţean Cara ş-Severin,
Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin,
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean CaraşSeverin, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Semenic“, Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri
Timişoara şi al Primăriei Caraşova.
Vă aşteptăm la Cupa Reşiţa Reductoare 2013, la
poalele Munţilor Semenic, locul în care tradiţiile
tehnică şi industrială se contopesc armonios cu
frumuseţea Banatului Montan şi pasiunea reşiţenilor
pentru sportul cu motor.

Întreruperea circulaţiei rutiere
pe DN58

Vineri, 05 iulie 2013
16:00 - 19:00
Verificări administrative
16:30 - 19:30
Verificări tehnice iniţiale
20:00
Prima şedinţă a CCS
20:30
Publicarea Ordinii de start

ACM Sport, în parteneriat cu Consiliul Local al
Municipiului Reşiţa, organizează în zilele de 06 - 07
iulie 2013, în Valea Domanului, Cupa Reşiţa
Reductoare 2013, Etapa a IV-a a Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă - Dunlop - 2013.
Pe parcursul desfăşurării competiţiei, sectorul
Sâmbătă, 06 iulie 2013
DN58 (Reşiţa - Caraşova) cuprins între km 44+000
07:30
Închiderea circulaţiei
şi km 51+000 va fi închis circulaţiei publice:
08:30-10:00 Recunoaşteri I - start la 30 secunde
sâmbătă, 06 iulie, între orele 07:30 - 18:30 şi
10:00-11:30 Recunoaşteri II - start la 30 secunde
duminică, 07 iulie, între orele 07:30 - 18:00.
Rutele ocolitoare recomandate sunt
11:30-13:00 Recunoaşteri III - start la 30 secunde
următoarele:
13:00-14:00 Deschiderea temporară a circulaţiei
1. Pentru traficul automobilelor cu tonaj până la
14:00-15:30 Antrenamente cronometrate manşa I 7 tone: Reşiţa - Lupac - Clocotici - Caraşova - Anina
15:30-17:00 Antrenamente cronometrate manşa II şi retur.
2. Pentru traficul automobilelor cu tonaj peste 7
17:00-18.30 Antrenamente cronometrate manşa III
tone:
Reşiţa - Oraviţa - Anina şi retur.
18:30
Deschiderea circulaţiei
Devierea circula ţiei va fi semnalizat ă
19:00
A II-a şedinţă a CCS
corespunzător în perioada premergătoare şi pe
19:30
Publicarea Ordinii de start
parcursul evenimentului, Poliţia Rutieră urmând să
asigure închiderea circulaţiei publice de orice fel pe
Duminică, 07 iulie 2013
toată lungimea traseului de concurs.
07:30
Închiderea circulaţiei
De asemenea, pentru preîntâmpinarea oricăror
incidente, în perioadele şi pe sectorul de drum
08:30-10:00 Antrenament I - start la 30 secunde
men ţionate, Poliţia Rutier ă, Jandarmeria şi
10:00-11:30 Antrenament II - start la 30 secunde
personalul de ordine vor supraveghea şi bloca
12:00-14:00 Manşa I de concurs
drumurile laterale care traversează traseul de
14:00-16:00 Manşa a II-a de concurs
concurs; vor supraveghea zonele periculoase
pentru spectatori şi nu vor permite staţionarea
16:15
Verificări tehnice finale
acestora în aceste locuri; vor asigura menţinerea
16:30
A III-a şedinţă a CCS
ordinii în zonele unde sunt amplasate grupurile de
17:00
Afişarea rezultatelor provizorii
spectatori, împiedicând/interzicând deplasarea
17:30
Afişarea rezultatelor definitive
acestora din zonele special amenajate; vor asigura
menţinerea ordinii în zonele de start/sosire/stop şi
17:00
Festivitatea de premiere
parc
de service.
17.30
Conferinţa de presă cu câştigătorii

Joi/4 Iulie

Vineri/5 Iulie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+30ºC
+15ºC

Reşiţa
Oraviţa +25ºC
+12ºC

pe următoarele

+29ºC
+13ºC

11 zile
Luni, 8 Iulie

8

+29ºC
+13ºC

+32ºC
+18ºC

LUNI, 8 Iulie 2013
l ora 18.30, parada formatiilor participante pe traseul Blocuri-Parc “Vicol”
l ora 19.00 - Parc “ Vicol” - Deschiderea oficiala - Alocutiuni rostite de
autoritatile locale si judetene
l ora 19,15 - Spectacol prezentat de ansamblurile din: Fanfara din
Lapusnicul Mare, Veliko-Gradiste - Serbia, Georgia, Indonezia,
“Semenicul” - Resita, “Bocsana” - Bocsa, “Vermesana” - Vermes.
MARTI, 9 Iulie 2013
l ora 11.00, Primaria Baile Herculane - Intalnirea delegatiilor participante
cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene
l ora 19,00 - Parc “Vicol” - Spectacol prezentat de: Ansamblurile din
Mexic, Georgia, Nis-Serbia, Indonezia, “Semenicul” - RESITA, “Rromales”
- Greoni, “Armenisana” - Armenis
MIERCURI, 10 Iulie 2013
l ora 19,00 - Parc “Vicol” - Spectacol prezentat de: Ansamblurile din
Slovacia, Mexic, Nis-Serbia, “Resiteana” - Resita, “Cununita” - Bania
JOI, 11 Iulie 2013
l ora 19,00 - Parc “Vicol” - Spectacol prezentat de ansamblurile din:
Slovacia, Bulgaria, Majdanpek-Serbia, “Cununa Ardealului” - Toplita, “Hora
Carasului” - Oravita, “Iedera” - Otelu Rosu.
VINERI, 12 Iulie 2013
l ora 19,00 - Parc “Vicol” - Spectacol prezentat de ansamblurile din:
Slovacia, Bulgaria, Majdanpek - Serbia, “Cununa Ardealului” - Toplita,
“Barzava” - Resita, “Datina” - Resita

Tabere de vară
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin a prezentat
oferta instituţiei pentru perioada vacantei de vară 2013.
l Tabăra naţională de icoane pictate şi măşti veneţiene, Răul Alb, 30
iulie - 5 august 2013
Proiectul urmăre şte valorificarea tradi ţiilor, obiceiurilor şi
meşteşugurilor populare, ca o alternativă de educaţie nonformală, formare,
dezvoltare şi susţinerea unor abilităţi şi deprinderi a tinerilor. Selecţia se va
face la nivel naţional pe baza unui formular de candidatură, termen limită:
15 iulie 2013.
l Şcoala Naţională de vară - ATELIER13, Răul Alb, 8 - 14 august 2013
Proiectul se adresează tinerilor elevi şi studenţi care sunt interesaţi de
comunicare, de Jurnalistică, de film, de comportamentul lor în grupul din
care fac parte. Programul şcolii cuprinde 3 ateliere: teatru de improvizaţie,
film şi jurnalism. Selecţia se va face la nivel naţional pe baza unui formular
de candidatură, termen limită: 15 iulie 2013.
l Tabere sociale la mare şi la munte
În acest an avem alocate de la Ministerul Tineretului şi Sportului 132 de
locuri de care pot beneficia copii şi tineri instituţionalizaţi aﬂaţi în centre de
plasament/rezidenţiale.
l Tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap
Pentru această vară avem alocate 51 de locuri în tabere. Cererea privind
acordarea unui loc de tabără gratuit se depune însoţită de o copie după
documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de
unitatea de învăţământ care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ
l Tabere de odihnă în Centrul de agrement Răul Alb
Serviciile de cazare şi masă sunt la un tarif de 62 de lei/zi, respectiv 372
lei pentru un sejur complet de 6 zile.

Sâmb@t@/6 Iulie
Timişoara

Caransebeş

+30ºC
+15ºC

Reşiţa

+31ºC
+18ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

Miercuri, 10 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+30ºC
+14ºC

+32ºC
+18ºC

+30ºC
+15ºC

Joi, 11 Iulie

Vineri, 12 Iulie

Caransebeş
Reşiţa

+31ºC
+15ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

Oraviţa +26ºC
+14ºC

+30ºC
+16ºC

Marţi, 9 Iulie

Duminic@/7 Iulie

+30ºC
+16ºC

Sâmbătă, 13 Iulie

Duminică, 14 Iulie

Reşiţa

+27ºC/+14ºC

+27ºC/+17ºC

+24ºC/+17ºC

+26ºC/+17ºC

+26ºC/+17ºC

+23ºC/+15ºC

+22ºC/+17ºC

Timişoara

+32ºC/+18ºC

+31ºC/+18ºC

+28ºC/+17ºC

+30ºC/+18ºC

+29ºC/+15ºC

+28ºC/+16ºC

+27ºC/+17ºC
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