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Editorial Dan Popoviciu Bonus pentru premianţi

Trenul Regal la Re ţaşi

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Radio Timi oara vine spre
ascult torii s i (pe 630khz -AM
sau pe internet la adresa
www.radiotimisoara.ro) cu o
nou provocare; realizatorul
Ioan Alexandru Tatar revine cu
o serie nou a concursului de
cultur general CAMPIONII
NTREB RILOR! n fiecare

s mb t seara, ntre orele 21,30
- 22,00, n Curierul de s mb t
seara ve i g i la Radio
Timi oara, al turi de slag re
nemuritoare i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur general , dotat cu
premii n bani i c r i!
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Limitele unui trai civilizat şi, mai nou, normele europene nu ne
permit s

şi p

şmecheri decât majoritatea. Vorbim aici de falşii handicapa
şii neputincioşi. Termenul de ajutor social nu îşi

are practic aplicabilitate într-o

şti primitori de ajutor ar
trebui s şi fac rost
de concedii medicale, pentru a chiuli. Î şti un prost care
merge cel pu

şit bani pentru nişte copii fictivi, pentru
persoane care nici m şat de
imaginea unui copil

şi ai dat din
pu

Şi poate ai mers la o cafea şi ai
auzit discu şetorilor de bani pentru cazuri inexistente. Cu
siguran şi de prostia celor care îi d

Şi totuşi, România nu poate fi doar şetorilor, a persoanelor
cu fals handicap, a şmecherilor, a leneşilor şi a ho

ă-i ignorăm pe cei afla ă sau nevoi. Grani
ăgubos altruism, ne fac să inventăm tot felul

de favoruri pentru cei, care de cele mai multe ori se dovedesc a fi mai

ă în care cei ajuta ă
recompenseze în vreun fel ajutorul primit. Lunar, o parte din contribu

ătre stat le revine acestor oameni. Ace
ă presteze muncă în folosul comunită

ă e

ăpăstui ă. Dese însă, au fost cazurile în care unele

organiza
ăcar nu existau în vreo eviden ă. Înduio

ăgat mâna în
buzunarul în care aveai hrana copiilor tăi pentru două zile

ău, bucurându-te că ai un copil sănătos, nu ca acel din
fotografia care î ăgată sub nas.

ă se vorbea de sume mari ădeau,
impresiona ă trucată.

ămas în mine din ceea ce unii numesc patriotism, mă instigă să cred
că mai putem vorbi despre premian

ă ă, păcat că-i locuită.

ţi în suferinţ ţele
extreme ale unui fals

ţi, o parte a
ajutaţilor social, de fal

ţar ţi nu trebuie s
ţia

mea c
ţii. Dar, indivizii î

ţi râd în nas c
ţin opt ore pe zi la lucru

Ne lovim zilnic de anunţuri prin care ni se cere ajutorul pentru cei
mai n ţi de soart

ţii de hoţi, au cer
ţ

ţintuit în scaun cu rotile, tu ai b

ţinul t
ţi era b

ţia cer
ţ

ţi fiind de o poz
ţara cer

ţilor. Tot mai puţinul
r

ţi,de ce nu despre oameni cinstiţi.
Frumoas ţar

Garnitura istorică va fi trasă
de o locomotivă cu abur,
fabricată în 1936 de UDR

Duminică, 16 septembrie, ora 16, va avea loc în cadrul
evenimentului „1-40-140“ inaugurarea „Muzeului de Locomotive cu
Abur Re ăria Re

ătesc o surpriză re
ăzut niciodată o locomotivă cu abur func ă.

Locomotiva 230.516, fabricată la Re ă în
Tezaurul Patrimoniului Na

ă nu mai pu ă
din punct de vedere istoric - Trenul Regal. Acesta a fost comandat de
Regele Ferdinand societă

ă-i poată oferi tot confortul pe parcursul călătoriilor
sale oficiale. Din nefericire, regele n-a mai ajuns să se bucure de el,
garnitura fiind finalizată de-abia după moartea sa. În schimb, în
vagoanele trenului au călătorit, de-a lungul timpului, Carol al II-lea,
Mihai I, Gheorghe Gheorghiu-Dej

ăini precum Gerald Ford, Henry Kissinger, Leonid Brejnev,
Erich Honecker

ă într-o excelentă stare de conservare

ă
ării a 140 de ani de la fabricarea

primei locomotive cu abur române
ăzi,

patrimoniul celui mai mare muzeu tehnic în aer liber din Europa - MLA
Re

şi şi Prim şi
şi

şi

şi

şi Nicolae Ceauşescu, dar şi
demnitari str

şi Todor Jivkov. Atât vagoanele Trenului Regal cât şi
Locomotiva 230.516 se afl şi de
func

şi cel codificat sub
denumirea „1-40-140“, dedicat anivers

şti la Reşi şi împlinirii a 40 de ani de
la inaugurarea expozi

şi

ţa“. Cu acest prilej, Fundaţia UDR ţa
preg ţenilor, atât celor nostalgici cât, mai ales, celor
ce nu au v ţional

ţa în 1936, clasat
ţional Cultural, va opri în spatele Muzeului de

Locomotive cuAbur Re ţa, tractând o garnitur ţin valoroas

ţii Ernesto Breda din Milano, cu specificaţia
ca vagoanele sale s

ţionare, ele fiind utilizate doar în cadrul unor evenimente speciale.
Un astfel de eveniment special îl reprezint

ţa
ţiei de locomotive în aer liber ce constituie, ast

ţa - un proiect al Fundaţiei UDR.

La Reşiţa: vizita regal ţa trenului uzinală din 1926, în fa
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Grupul de Ini

Serviciul de Executare Silit

ţiativ ţa ţa în
parteneriat cu Asociaţia Rotaract Club Re ţa, Camera Agricol

ţului Cara ţeasc ţe
Re ţa SRL, Liga Studenţilor din Universitatea „Eftimie Murgu” Re ţa

ţia „Balkans let’s get up” vor organiza în perioada 15-16
septembrie 2012, între orele 9:00

ţa.
La târg vor fi prezenţi câţiva mici produc
ţei, care vor comercializa produse alimentare tradiţionale specifice

zonei. Totodat
ţe ţenii vor

avea ocazia de a cump
ţul comercial.

În România, interesul pentru produse tradiţionale este în continu

ţiativ ţenilor posibilitatea de a cump

ţiei asupra
beneficiilor aduse de sprijinirea pieţei alimentare locale.

Pentru detalii ţii suplimentare:
Bodea Viorica-Giorgiana, Grupul de Iniţiativ

,

ţiei Impozite
ţa a recuperat, în perioada

27.07.2012 - 31.08.2012, suma de 120.786,22 de lei din impozite, taxe
ţionale, cu 33.582,71 de lei mai mult decât în luna

iulie.
Num ţiilor transmise pentru recuperarea creanţelor

reprezentând amenzi

ţii, în luna august
num

ţ

ţ
ţa a eliberat mai multe c ţi de identitate

ţi de identitate provizorii în luna august faţ
ţ -

ţi de identitate, 26 de vize de
re ţ ţi de identitate provizorii.

Pe linie de stare civil
ţie cu luna iulie. Au fost

înregistrate 97 de na
ţat.

În ceea ce prive ţiile, nici în luna august nu au fost depuse
acte în acest sens.

ă Locală Re ăria Municipiului Re
ă a

Jude ă Studen ă, SC. Pie

ătorilor Locali” Re
ători din împrejurimile

Re
ă, atmosfera câmpenească va fi asigurată de Ansamblul

Folcloric „Flori de Mai” al Casei de Cultură Studen
ăra produse proaspete ănătoase direct de la

producători, eliminând intermediarii din lan
ă

scădere, pe fondul răspândirii la scară largă a produselor
industrializate

ă Locală dore ă ofere re ăra
produse locale, u ănătoase, având un impact redus
asupra mediului înconjurător. Totodată, ”Târgul Producătorilor Locali”
are ca obiectiv informarea

ă Locală
Tel. 0742 963 339 E-mail: bodeagiorgiana@yahoo.com

ă ărire Bunuri al Direc
ăriei Municipiului Re

ărul soma
ătre

debitorii persoane fizice
ă în luna iulie au fost emise 621 de soma

ărul lor se ridică la 1.356.
În ceea ce prive ă pentru persoanele

fizice care nu au achitat debitele restante provenind din impozite,
numărul acestora a scăzut. 154 de astfel de dosare au fost întocmite în
luna august, fa ă de 224 în luna iulie.

De asemenea, au fost transmise 11 adrese pentru transferarea
dosarelor de executare în cazul persoanelor la care s-a constatat că
domiciliul fiscal este în altă localitate. Adresele respective au fost
comunicate organelor competente.

Serviciul Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelor din cadrul
Primăriei Municipiului Re ăr
ăr ă de luna iulie, în timp ce

numărul vizelor de re ă a scăzut. În perioada 30.07.2012
02.09.2012, au fost eliberate 1.025 de căr

ă ăr
ă, a crescut semnificativ numărul na

ăsătoriilor, în compara

şi şi Prim şi
şi

ş-Severin, Casa de Cultur
şi şi

şi Asocia
şi 18:00, în Parcul Tricolorului

(Victoria) ”Târgul Produc şi

şi

şti. Reşi
şi s

şi chimizate. Prin evenimentul organizat, Grupul de
Ini şte s şi

şor accesibile şi s

şi responsabilizarea popula

şi informa

şi Urm
şi Taxe din cadrul Prim şi

şi amenzi contraven

şi impozite neachitate în termenul legal de c
şi juridice a înregistrat o creştere de peste

50%. Dac

şte dosarele de executare silit

şi şi
c

şedin

şedin şi 24 de c
şterilor, al

deceselor şi al c
şteri şi 71 de decese, iar 91 de cupluri şi-au unit

destinele. În acelaşi timp, 7 perechi au divor
şte adop

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Reşiţenii nu achită ridicarea gunoiului

Sancţiuni contravenţionale rutiere

Aproximativ 300 de case
locuite de familii cu mai mulţi
membri, circa 100 de agenţi
economici

ţii de proprietari sau locatari
înregistreaz ţa, restanţe
la operatorul de salubrizare al
municipiului, S.C. Brantner
S e r v i c i i E c o l o g i c e S . A . .
Restanţele la plata facturilor sunt
aferente perioadei iunie -
decembrie 2011, evident, atât din
partea persoanelor fizice, cât

ţa a emis o hot

ţia s

ţiile de plat

ţelor, respectiv în ţ

ţiilor de locatari,
ale agenţilor economici sau ale
persoanelor fizice se ridic

ţile locale fac apel c
ţieri, astfel încât,

s

ţii nu numai c

ţiei,
mai ales ţinând cont c

şi aproape 70 de
asocia

şi

şi a
celor juridice. Consiliul Local
Reşi

şi juridice au obliga

ştiin

şi propuneri de eşalonare, îns

şeurilor menajere, care în
aceste condi

şi s
şi vine

toamna , ex i s t

ă, la Re

ărâre încă din
2010, conform căreia persoanele

fizice ă
încheie contracte de prestări
se rv ic i i cu opera to ru l de
salubritate, în vederea ridicării
gunoiului menajer. De asemenea,
utilizatorii serviciului ar trebui să
achite în termenele stabilite
obliga ă, în conformitate
cu prevederile contractului de
pres ta re a serv ic iu lu i de
salubritate. Operatorul, SC
Brantner, a efectuat deja toate
procedurile legale de strângere a
crean ări de
suspendare sau sistare a
serviciului, convocări la concilieri

ă,
datoriile asocia

ă, în
continuare, la aproape 1,5
mil ioane lei . Prin urmare,
autorită ătre
respectivii restan
ă nu se ajungă la sistarea ridicării

de
ă

afectează estetismul urban, dar
pot afecta ănătatea popula

ă, de
ă încă z i l e

caniculare. (DanApostolescu)

Reşiţa nu are încă un al doilea viceprimar

De ă
ăror ordini de zi figura alegerea unui al doilea

viceprimar al municipiului, alături de cel deja desemnat
prin vot - Ioan Crina - se pare că lucrurile rămân mai
departe în cea ă. Miza politică a acestui al doilea post
(de ă fie unul eminamente administrativ)
o constituie încercările repetate de impunere a lui
Valentin Blănariu, de la PP-DD, cel care a ob ă
Mihai Stepanescu, cele mai multe voturi în cursa
pentru fotoliul de primar. Ultima ă de Consiliu
local practic nu s-a mai

ă nu s-ar fi întrunit un anume
cvorum. Dedesubtul era de fapt acela că mai mul

ă absenteze pentru a nu alege un al
doilea viceprimar. A ă, orice s-ar spune, Consiliul
Local Re ă, a pornit cu stângul.

şi au trecut dou şedin

şi el ar trebui s

şedin
şi poate

chiar ilegal, pentru c

şa c
şi

ţe de Consiliu local pe ale
c

ţ

ţinut, dup

ţ
ţinut, în mod ciudat

ţi
consilieri au dorit s

ţa, în actuala formul

Demersuri politice

Centre Medicale de Permanen ă din Cara
ărute pe ”ruinele” spitalelor desfiin

ă ănătate
din Senat. Ini ă să
asigure asisten ă de specialitate în
aceste zone afectate de închiderea spitalelor,
acestor centre li se oprise finan ă,
evident, func

ă din luna mai a anului
curent, a afirmat Secă

ă nici măcar salariile. În
această perioadă centrele au înregistrat datorii de
func ă senatorul de Cara

ţ
ţate

de la Bozovici, Anina

ţiate ca o soluţie ce era menit
ţa medical

ţarea, astfel c
ţionarea lor se blocase din start.

Blocajul acesta persista înc

ţionalitate, explic

ş-
Severin, ap

şi Bocşa îşi vor relua
activitatea, în urma demersurilor senatorului Iosif
Sec şan, vicepreşedinte al Comisiei de S

şan, moment din care
medicii nu îşi primiser

ş-
Severin. (DanApostolescu)

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş-Severin, organizeaz

şi concesionarea urm

şul Anina, zona
Pu

şul Anina, zona
Celnic Pod, cuprins în C.F. nr. 30961, nr. cadastral 30961. Pre

şul Anina, strada
Uzinei, cuprins în C.F. nr. 30739, nr. cadastral 30739. Pre

şul Anina, strada
Uzinei, nr. 1D, cuprins în C.F. nr. 30836, nr. cadastral 30836. Pre

şulAnina, str. Crivina,
cuprins în C.F. nr. 30419, nr. top. 546/b Şteierdorf, în vederea
construirii unui garaj;

Teren în suprafa şul Anina, str. Oraşul
Nou, cuprins în C.F. nr. 3, în vederea construirii unei magazii de
lemne.

Documentele privind vânzarea şi concesionarea prin licita
şului Anina,

"Birou Secretar , zilnic între orele 1000 - 1400.
Licita

şului Anina, Birou Secretar , pentru vânz
şi dat

şi date, orele 15 .
Informa

ţul Cara ţie
public

ţ
ţul V, cuprins în C.F. nr. 30967, nr. cadastral 30967. Preţul minim

de pornire al licitaţiei este de 3.000 lei;
Teren în suprafaţ

ţul
minim de pornire al licitaţiei este de 9.800 lei;

Teren în suprafaţ
ţul minim

de pornire al licitaţiei este de 1.700 lei.
Teren în suprafaţ

ţul
minim de pornire al licitaţiei este de 2.500 lei.

ţ

ţ

ţie
public ţiona de la sediul Prim

"
ţia va avea loc în data de 02.10.2012, ora 14 în cadrul

Prim " "

ţia se va repeta în datele de
09.10.2012, 16.10.2012 orele 14 , pentru vânz

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau
0255-240115.

ă licita
ă deschisă pentru vânzarea ătoarelor

bunuri:

Teren în suprafa ă de 700 mp, situat în ora

ă de 2242 mp, situat în ora

ă de 200 mp, situat în ora

ă de 310 mp, situat în ora

Teren în suprafa ă de 24 mp, situat în ora

ă de 12 mp, situat în ora

ă se pot achizi ăriei ora

ăriei ora ări, iar pentru
concesionări la aceea ă, ora 15 .

În caz de neadjudecare licita
ări, iar pentru

concesionări la acelea

VÂNZĂRI TERENURI:
1)

ĂRI TERENURI:
1)

2)

3)

4)

CONCESION

2)

00

PRIMAR, SECRETAR,
Ing. ROMÂNU GHEORGHE jr. IZVERNARI IRINA

00

00

00

Anunţ licita iiţ

Structura anului şcolar 2012 - 2013
Anul şcolar 2012-2013 are 36 de s

şcolar are 37 de s

şur

şcolar are 36 de
s

şur

şoar

şi aprobat şcolar, conform
structurii anului şcolar, cu respectarea vacan

şcoal
şi şcoal ştri), durata cursurilor

este cea stabilit

şcolar 2012-2013 începe la data de 1

septembrie 2012, se încheie la data de 31 august
2013 şi se structureaz

şi grupele din înv
şcolar sunt în vacan

şi extraşcolare, în cadrul programului.
al anului şcolar 2012-

2013 se sus

şcolar
2012-2013 se sus

şi calendarul admiterii în clasa a IX-a
se aprob

şi sportului.

ăptămâni de
cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.

Prin excep ătoarele:
pentru clasele terminale din învă ământul

liceal, anul ăptămâni din care
durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4
săptămâni fiind dedicate desfă ării examenului de
bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie
la data de 31 mai 2013;

pentru clasa a VIII-a, anul
ăptămâni din care durata cursurilor este de 35 de

săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfă ării
evaluării na

ă ământul liceal - filiera
tehnologică, cu excep

ă prin planurile-cadru de
învă ământ, în vigoare.

pentru clasele din învă ământul profesional cu
durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită
prin planurile-cadru de învă ământ în vigoare;

pentru învă ământul special - clasele a IX-a - a
XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,
durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând
182 de zile;

stagiile de pregătire practică pentru care au
optat absolven

ă, cuprind 720 de ore care se desfă ă în
perioada propusă de unitatea de învă ământ organi-
zatoare ă de inspectoratul

ă ământul postliceal ( ă
postliceală ă de mai

ă prin planurile-cadru de învă ământ,
în vigoare.

Anul

ă pe două semestre după cum
urmează:

Cursuri - luni, 17 septembrie 2012 - vineri, 21
decembrie 2012.

În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din
învă ământul primar ă ământul
pre ă.

Vacan ă - sâmbătă, 22 decembrie 2012 -
duminică, 13 ianuarie 2013

Cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie
2013

Vacan ăvară - sâmbătă, 6 aprilie 2013 -
duminică, 14 aprilie 2013

Cursuri - luni, 15 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie
2013

Vacan ă - sâmbătă, 22 iunie 2013 -
duminică, 15 septembrie 2013

Săptămâna 1 - 5 aprilie 2013 din semestrul al
doilea este săptămână dedicată activită

ă, până la data de 30
noiembrie 2012.

al anului
ă, până la data de 25

mai 2013.
Calendarul examenelor/evaluărilor na

ă prin ordine distincte ale ministrului
educa ării, tineretului

ţie, se stabilesc urm
ţ

ţionale. Cursurile claselor a VIII-a se
încheie la data de 14 iunie 2013;

pentru clasele din înv ţ
ţia claselor terminale, durata

cursurilor este cea stabilit
ţ

ţ

ţ
ţ

ţii ciclului inferior al liceului, filiera teh-
nologic

ţ

ţelor;
pentru înv ţ

ţ

ţ ţ
ţ

ţa de iarn

ţa de prim

ţa de var

ţilor extracu-
rriculare

ţin, de regul

ţin, de regul

ţionale, al
examenelor de absolvire, respectiv de certificare/a-
testare a competenţelor profesionale/ a competen-
ţelor, precum

ţiei, cercet

a)

b)

d)

e)

f)

Semestrul I

Semestrul al II-lea

Tezele din semestrul al II-lea

c)

g)

Tezele din semestrul I

Sute de sancţiuni contravenţionale au fost
aplicate de poliţiştii rutieri în urma acţiunilor
organizate şi desfăşurate în perioada 3-9
septembrie a.c. pe raza întregului judeţ.

Timp de o săptămână în atenţia poliţiştilor au fost
conducătorii de vehicule care s-au urcat la volan,
deşi consumaseră băuturi alcoolice, cei care nu au
respectat viteza legală de deplasare, dar şi pietonii
care au traversat neregulamentar strada.

În cadrul acţiunii privind traversarea neregula-
mentară şi neacordarea de prioritate pietonilor, au
fost aplicate 525 de sancţiuni contravenţionale, din
aceste 169 de procese verbale au fost întocmite pe
numele pietonilor, iar 356 conducătorilor auto. Unui
număr de şapte şoferi le-au fost reţinute permisele
de conducere pentru neacordare de prioritate celor
care au traversat regulamentar strada.

Această acţiune a avut ca principal scop
reducerea victimizării din accidentele comise ca

urmare a indisciplinei pietonale, a treia principală
cauză de producere a accidentelor pe raza judeţului
nostru. De asemenea, s-a dorit şi conştientizarea
cetăţenilor a faptului că o secundă de neatenţie,
atunci când traversăm strada, chiar şi pe trecerea de
pietoni, ne poate face să devenim victime.

La fârşitul săptămânii trecute, poliţiştii rutieri au
acţionat cu aparatele de supraveghere video pe
toate drumurile naţionale din judeţ şi au aplicat 247
amenzi din care 133 pentru nerespectarea regimului
legal de viteză.

Un număr de şapte permise au reţinut oamenii
legii: 3 pentru conducere sub influenţa băuturilor
alcoolice, unul pentru efectuarea de depăşire
neregulamentară, două pentru comiterea de
infracţiuni şi unul pentru o altă abatere.

Pe lângă sancţiunile contravenţionale, oamenii
legii au constatat pe parcursul întregii săptămâni de
acţiuni şi 19 infracţiuni.
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Vând Re ţa parcele 2x700 mp
între case, cu gaz, ap

ţ 29 €/mp
zon

ţiu în suprafaţ

ţile. Tel. 0747-903764.
Închiriez apartament 3 camere

mobilat lux, preţ 200 €. Tel. 0740-
461400.

Vând la preţ bun teren Bratova.
Tel. 0726-701010.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere Valea Domanului. Tel.
0726-701010.

Vând cas

ţioase

ţi. Tel. 0757-203187.
Ofer spre închiriere spatiu

comercial (30 mp) situat pe B-dul.
Republicii bl. 1. sc. 1. Preţ 150
€/lun

ţu Mare, 3 came-
re, fântân

ţ 7000 neg.
Tel. 0728-510783, 0721-502063.

Casa de vânzare Re ţa, Dealul
Crucii, 4 camere, anexe, curte,
garaj, central ţi pt. detalii.
Preţ 17.500. Tel. 0732-624586,
0728-510783.

Ofer spre închiriere apartament
pe termen lung, etaj 1, zona comisa-
riat, 2 camere

ţ

tv

ţ

ţa Intim. Tel. 0724-700792.
Vând cas

ţ

ţiri, 3 camere, renovat
ţa, confort 1, etaj

1 sau 2, cu îmbun ţiri, exclus turn.
Tel. 0724-700792.

Caut s
ţial mobilat

de preferabil în Govândari. Oferim
100 €

ţa, str. Minda, 2
camere, buc

ţ

ţ neg. Tel. 0770-
790214, 0356-808817.

şi

ş.
Cu CF toate. Tel. 0722-631009.

Ofer spre închiriere apartament
cu 3 camere, decomandat, recent
renovat, complet mobilat şi utilat,
central

şi
o eventual

. Casa
are 3 camere, coridoare spa şi
al

şi altele. Casa şi
gr

şi

şi living plus buc

ş) mobilat şi utilat (maşin
ş

şi pt. firme. Lunar 200 € +
chirie avans. Tel. 0034-630227418.

Vând teren în zona Crivaia,
împ

ş
ş, Micro 2

Pia
şa Montan

şa Montan

şi

şi dorim pe termen lung. Tel.
0754-905695.

Vând cas şi

şi exterior, termopane,
podele laminate, gresie, faian

şi anexe. Tel. 0749-225089.
Vând apartament 3 camere,

66+21 mp, neamenajat, zona Intim,
et. 2, gaz, box

ă, canal, cu-
rent, front stradal 21 m, pre

ă bună. Vând parcelă în Crivaia.
Vând teren arabil f. bun în Reca

ă, termopane, loc parcare,
cheltuieli f. mici, apartamentul se
află în spatele magazinului Billa. Tel.
0785-237266.

Vând apartament 3 camere, etaj
1, zona Intim. Tel. 0740-901345.

Doresc să închiriez sau sub
închiriez un spa ă de
maxim 25 mp pentru birou.Accept

ă coabitare cu o altă
firmă. Pentru primele 3 luni, ofer o
chirie de maxim 100 €, plus
utilită

ă bătrânească sat
Tirol, comuna Doclin, jud. CS

ăturat alte 3 încăperi pt. depozita-
re diverse, o grădină în spatele
casei de-a lungul căruia se găsesc
pomi fructifer, nuci

ădină cu aproximativ 2000 mp.
Există fântână în curte dar nu există
alte utilită

ă. Tel. 0723-425858.
Casă în Zorlen

ă, grădină, poate fi repa-
rată sau demolată, pre

ă gaz, suna

ătărie
americană, baie (gresie, faian ă,
cabină du ă
de spălat, aragaz, frigider, , u ă
metalică, izolat, termopane, parchet
laminat, centrală, rds, apartament
amenajat

ădurit, acces direct la drumul
spre păstrăvărie, 5755 mp sau
parcele. Tel. 0745-609525.

Vând teren extravilan pe platoul
M. Semenic, 5755 mp, în apropierea
Băii Vulturului. Tel. 0745-609525.

Vând garsonieră zona Mociur.
Tel. 0763-811062.

Vând apartament confort 2, 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
balcon interior gresie faian ă,
termopane, încălzire, u ă nouă la
intrare, etaj 4/4, cu acoperi

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, terasă, anexe, curte acces
auto, grădină pomi fructiferi. Tel.
0771-449583.

Schimb casă Boc ă cu
îmbunătă ă, cu
apartament în Re

ătă

ă închiriez apartament cu
2 camere mobilat sau par

ă Re
ătărie, baie, izolată ter-

mic interior
ă,

gaze naturale, apă, curent, grădină

ă. Pre

ImobiliareANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

- ţ
â ţ

ţia public
ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş ş

şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei S.C.ANDCLAU S.R.L. Ramna

ier vechi aproximativ 4 tone pre de de euri fier vechi i
c ntar Balan a Sibiu 1000 kg, evaluat la 72 de lei.
Licita ă va avea loc în data de 18.09.2012 orele 15:00

ă la sediul societă

:
�

�

f

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L. prin colaborator SCP

MAGISTER SPRL cu sediul în Reşi
ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. BENIAMIN

PROD SRL cu sediul în Moldova Noua, jud. Caraş-Severin, anun

ş

şi va avea loc în
data de 18.09.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Raportul de evaluare în ceea ce priveşte bunul poate fi consultat

la sediul lichidatorului judiciar. Rela şi caietul de sar
cini se pot ob şi

ş-Severin ncepând cu data publi
c

ţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Cara

ţ
ţie public

ţinând debitoarei
Magazin alimentar situat în Moldova Nou , str. 1 Decembrie nr.

100, Cara -Severin.
Preţul de evaluare al bunului este de 8.000 lei. Preţul nu conţine

TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţ
. ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara

ţii suplimentare -
ţine de la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa,

str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara î -
ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a următorului bun
apar

ă

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunurilor, în fiecare zi de mar i, la aceea ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. BRILLIANT STAR IMPEX S.R.L. cu sediul în

Reşi ş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în
data de 18.09.2011 ora 10:30, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin ncepând cu data public

ţa, str. Rar u, bl. 1, sc. 2, ap. 1, jud. Cara
ţa, str.

Horea A7 Parter, jud. Cara ţ
ţie public ţinând

debitoarei
Mas - preţ de evaluare 54,51 Euro
Scaun - preţ de evaluare 88,19 Euro
Calculator - pret de evaluare 24,47 Euro
Monitor - preţ de evaluare 9,21 Euro
Imprimant - preţ de evaluare 18,17 Euro
Pomp de sp lat autoturisme JET - preţ de evaluare 7,85 Euro
Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţ
. ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara î ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă

ă scoaterea la vânzare
prin licita ă deschisă a următoarelor bunuri apar

ă

ă
ă ă

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunurilor, în fiecare zi de mar i la aceea ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

:
�

�

�

�

�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

. .
. ţ

. ţ

.

iţ - . ţ

-
ţ

- . ţ
- . ţ

- . ţ
- . ţ

- . - ţ
- . ţ

- . ţ
- . ţ
- . ţ

- . ţ
ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş-Severin.
Maşin de cusut liniar simpl Singer - 1 buc - pre de evaluare

130 Euro;
Maşin de cusut liniar simpl NECHI - 3 buc - pre de evaluare

330 Euro;
Maşin de cusut butonier uşoar 1 buc - pret de evaluare 290

Euro;
Maşin cusut che DURKOPP 1 buc - pre de evaluare 400

Euro;
Generator profesional cu 2 c lc toare şi pomp Pedrola 1 buc -

pre de evaluare 170 Euro;
Mas c lcat Urano aspirant 1 buc - pre de evaluare 170 Euro;
Capsator pneumatic cu 2 capete 1 buc - pre de evaluare 100

Euro;
Maşin surfilat 2 buc - pre de evaluare 340 Euro;
Maşin cu 2 ace SIMAC 2 buc - pre de evaluare 1040 Euro;
Maşin cusut nasturi 1 buc pre de evaluare 170 Euro;
Butonier grea 1 buc - pre de evaluare 810 Euro;
Maşin de capsat metalic 1 buc - pre de evaluare 240 Euro;
Maşin 5 fire 1 buc - pre de evaluare 480 Euro;
Keita PFAFF 1 buc - pre de evaluare 590 Euro;
Maşin cusut 3 fire 1 buc - pre de evaluare 480 Euro.
Pre urile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul lichidatorului

judiciar.
Licita şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or
şi

ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. DESIGN TEXTIL SRL cu sediul în Resita,
str Oituzului, Pavilion 5, nr 5, jud. Cara

ă ă ă

ă ă ă

ă ă ă -

ă ă

ă ă ă

ă ă ă

ă
ă
ă

ă
ă ă
ă

ă

ă va avea loc în data de 18.09.2012 orele 15:00,
ă la sediul societă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

. ţ . . .
entru

î

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş ş - Severin.
Stoc de piese, componente şi accesorii p instrumente muzicale
Raportul de evaluare mpreun cu lista complet a bunurilor pot fi

consultate la sediul lichidatorului judiciar.
Licita şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or
şi

ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. MEZZO MUSIC S.R.L. cu sediul în
Boc a, str Carpa i, nr 5, sc 1, ap 6, jud. Cara

ă ă

ă va avea loc în data de 18.09.2012 orele 14:00
ă la sediul societă

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. STYLE INOX S.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin lichidator
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în
data de 18.09.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin ncepând cu data public

ţa, str.
V liugului, nr. 10, sc. 1, ap. 11, jud. Cara

ţa, str. Horea A7
Parter, jud. Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei:

Dulap bibliotec (5 buc. ) - preţ de evaluare 173 euro;
Birou (3 buc.) - preţ de evaluare 69 euro;
Cuier perete (1 buc.) - 12 euro;
Scaune vizitator (2 buc.) - 14 euro;
Scaune de birou cu role (2 buc.) - 36 euro;
Fotolii (2 buc.) - 46 euro.
Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

. ţa, str. Horea, bl. A7,
Parter, jud. Cara

ţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara î ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă a următoarelor bunuri apar

ă

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de marti la aceea ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

�

�

�

�

�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C.
NIOSIZ COMPANY SRL cu sediul în Globul Craiovei, jud. Caraş-
Severin, anun

ş

şi va avea loc în
data de 18.09.2012 ora 14:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Raportul de evaluare în ce priveşte bunul poate fi consultat la

sediul lichidatorului judiciar. Rela şi caietul de sarcini
se pot ob şi

ş-Severin ncepând cu data public

ţa, str. Horea A7
Parter, jud. Cara

ţ ţie public
ţinând debitoarei:

Construcţie Sopron situat în Globul Craiovei, Com. Iablaniţa nr.
100 Cara -Severin.

Preţul de pornire al bunului este de 2.060 lei, nu include TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

. ţa, str. Horea, bl. A7,
Parter, jud. Cara

ţii suplimentare
ţine de la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str.

Horea, bl. A7 , parter, jud. Cara î
ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următorului bun apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de marti la aceea ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării
anun

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul

în Re ţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Cara ţ -
ţie public

ţ . . ţ
î ţ ţ

î ţ
- ţ o

î ţ
î ţ ţ - ţ

- o
ţia public

ţ ţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş
ş

ş

ş
ş ş-

şi
se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoa
terea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor bunuri
apar inând debitoarei S C TEBOCOM IMPEX S.R.L. O elu Ro u:

Imobil compus din teren n suprafa ă de 106 mp i construc ie tip
D+P+E+M, situat n O elu Ro u, Strada Revolutiei, nr. 189, jud.
Caras Severin pre de evaluare 90.000 eur exclusiv TVA;

Imobil compus din casă tip P i teren n suprafa ă de 348.50 mp,
situat n O elu Ro u, Str. Revolu iei nr. 191, jud. Cara Severin pre
de evaluare 49.000 eur exclusiv TVA;

Licita ă va avea loc în data de 18.09.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

�

�

A N U N Ţ
Prim

ţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,
grad asistent, din cadrul Compartimentului Resurse Umane.

stabilite pentru concurs:
selecţia de dosare
proba scris

â

-

la concurs:
Condiţii generale, conform art. 54 din Legea 188/1999,

republicat
ţii specifice:

- Studii: studii superioare de lung
ţ

ţiei publice.

ăria ora ă concurs de recrutare pentru
ocuparea func

ă
interviu

ă la care se pot depune dosarele de înscriere: 13.09.2012;
data ării probei scrise: 04.10.2012, ora 11,00;
locul organizării probei scrise sediul Primăriei ora

ă, actualizată.
Condi

ă durată, absolvite cu diplomă
de licen ă

- în specializarea studiilor necesare
ocupării func

ş Anina, organizeaz

a concursului:
data p n

şi ora organiz
şAnina, str. Sf.

Varvara nr. 49, oraşAnina, jud. Caraş-Severin.

A. Probele

ţii de desf

ţii de participare

�

�

�

�

�

�

�

�

B. Condi ă

Vechime: minim 3 ani

şurare

C. Condi

PRIMAR, Ing. Gheorghe ROMÂNU
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Clădirile institu
urmărit de

Ministerul Dezvoltări i Regionale

ădirile spitalelor
ă

ţiilor publice sunt un nou
obiectiv de

ţare din fonduri
europene. Este vorba de cl

ţilor

eficienţă energetică
şi

Turismului spre finan
şi

ale unit şcolare din centrele urbane.

� �

� �

�

� �

ţiei a crescut la 3,88% în luna august 2012, de la 3% nivel înregistrat în luna anterioar
ţ ţ

D ţiativei Civice de Centru Dreapta,
a fost ales, vineri (7 septembrie), în cadrul Convenţiei Naţionale extraordinare a Partidului Forţa Civic ţia de pre

ţ ţ
ţa Comitetului Militar al NATO

Rata anual Potrivit INS, PIB-ul a crescut, ca serie
ajustat

omnul Andrei Marga este pre Mihai-R
„Turismul inovativ -

o nou
În perioada 14-16 septembrie se desf

ă a infla ă, potrivit INS
ă sezonier, în trimestrul II din 2012, cu 0,5% fa ă de primul trimestru al anului. În acela ă, cu 1%, fa ă de aceea ă a

lui 2011 ăzvan Ungureanu, copre
ă, în func

ă via ă pentru zonele rurale” este tematica viitorului Congres European de Turism Rural (ECRT) ce va avea loc, în perioada 7-10 octombrie, la Piatra Neam
ă ă la Sibiu conferin

şi timp, a crescut şi ca serie brut şi perioad
şedinte al Institutului Cultural Român şedinte al Ini

şedinte al partidului

şoar

� Ordinul Autorit ţii Naţionale Sanitar entru
ţa Alimentelor nr. 45/2012 pentru modificarea anexei

nr. 1 la Hot -

ţiunilor co-
merciale prin mijloace electronice (M.O. nr. 509/24.07.2012)

Ordinul Ministerului Transporturilor

ţiei

ţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
ţii (M.O. nr. 517/26.07.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţiei, cercet

ţion

ţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate ţie pentru elevii din
clasele I-VIII din înv ţ

ţele de stat

ţinerea pl ţelor cu
num

ă ă Veterinară

ărârea Guvernului nr. 1.214/2009 privind metodo
logia pentru stabilirea ăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale
animalelor (M.O. nr. 500/20.07.2012) ării, Tineretului

ării, tineretului

ării achizi ării de

calculatoare, pentru anul 2012 (M.O. nr. 523/27.07.2012)
O.u.G. nr. 9/2012 pentru modificarea

ă ământul de stat
ădini

ăsurii de suspendare a dreptului de
utilizare a unui autovehicul prin re ăcu

ărul de înmatriculare

şi p
Siguran

şi plata desp

şi Infrastructurii nr.

1145/2012 pentru modificarea şi completarea normelor
privind efectuarea inspec şi controlului în transporturile
rutiere (M.O. nr. 515/25.07.2012)

Legea nr. 145/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordonan şi
funda

şi
Sportului nr. 4737/2012 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului educa şi
sportului, interimar, nr. 4.301/2012 pentru aprobarea listei
nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimul

şi completarea
Ordonan

şi de panifica
şi privat, precum şi

pentru copiii preşcolari din gr şi private cu
program normal de 4 ore (M.O. nr. 523/27.07.2012)

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Procedura din
2012 privind aplicarea m

şi a certificatului de înmatriculare
(M.O. nr. 526/30.07.2012)

�

�

�

�

�

�

�Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 509/24.07.2012)

Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea opera

Agenţia de Pl ţi ţie pentru Agricultur
ţialilor beneficiari c

ţat

ă ă (APIA)
aminte ă 21 septembrie 2012 este
termenul limită de depunere a cererii de plată aferentă anului 2012,
în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de
l din zonele defavorizate”, finan ă din
Fondul European de GarantareAgricolă (FEGA).

şi Interven
şte poten

apte ăşi de carne de vit

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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4. Concluzii

Divortul - un moment dificil

Motive de divort

Tipuri de divort

II a.

II b.

Partajul bunurilor

Divortul este un moment dificil in viata unui om, un moment de
rascruce care cu greu poate fi trecut. De aceea este important sa se
reflecteze adanc inainte de a lua o astfel de decizie si numai in cazul in
care nu mai exista nici o cale de a restabili echilibrul si armonia in cadrul
mariajului, este indicat sa se recurga la desfacerea casatoriei.

Asa cum incheierea casatoriei se pronunta numai prin acordul
partilor, asa se face ca si pentru desfacerea casatoriei este nevoie de
exprimarea dorintei oricarui sot, fiecare sot avand dreptul sa solicite
acest lucru.Asa se face ca un divort se poate pronunta

fara a se stabili o culpa, atunci cand se desfasoara procedura
simplificata a divortului prin acord, prin cererea ambilor soti

din culpa exclusiva a unuia dintre soti, la cererea celuilalt sot
din culpa comuna, la cererea unuia dintre soti
la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel

putin 2 ani
la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila

continuarea casatoriei

Codul Familiei prevede ca legamantul casatoriei se poate desface
atunci cand datorita unor motive temeinice relatiile dintre soti sunt grav
afectate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

Codul Familiei nu specifica care sunt motivele temeinice in baza
carora se poate cere desfacerea casatoriei prin divort, cu exceptia celor
prevazute de articolul 38, alineatul 2.

Experienta practica judiciara a demonstrate ca cele mai frecvente
motive de desfacere a casatoriei sunt

infidelitatea conjugala
Actele violenta si injuriile grave
Parasirea domiciliului conjugal de catre unul dintre soti
Viciul betiei
Starea sanatatii ce face imposibila continuarea casatoriei
Existenta unor nepotriviri de ordin fizic ce afecteaza raporturile

conjugale

Divortul de comun acords reprezinta varianta cea mai scurta, facila si
eleganta modalitatea de a incheia o casatorie.

Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru a putea divorta de comun
acord

pana la data cererii de divort a trecut cel putin 1 an de la data incheierii
casatoriei;

Instanta va respinge actiunea daca cerere de divort prin acordul
partilor se va introduce mai devreme de 1 an.

sa nu existe copii minori rezultati din casatorie(nu dintr-o alta
casatorie)

In cazul divortului prin comun acord nu se administreaza probe cu
privire la motivele de divort, nu se audiaza martori, casatoria se incheie
fara a se stabili cui apartine culpa. Hotararea obtinuta prin pronuntarea
divortului prin acordul partilor este definitiva si irevocabila in ceea ce
priveste solutia divortului.

Daca divortul nu poate fi prin acordul comun al partilor, atunci unul
dintre soti (reclamantul) va inainta o cerere de divort instantei
competente impotriva celuilalt sot (parat). Paratul poate formula si el
cerere de divort.

Conditii necesare pentru a se pronunta divortul din motive temeinice
Existenta unor motive temeinice
Acestea sa fi vatamat grav raporturile dintre soti
Continuarea casatorie sa nu fie posibila

Divort din culpa comuna
In cazul in care conditiile prevazute de Codul Familiei pentru divort

prin acord (de exemplu exista copii minori rezultati din casatorie) iar sotii
sa fie de acord asupra tuturor aspectelor importante incluse in cererea de
divort, precum

Incredintare copii
Nume dupa divort
Pensie de intretinere
In aceasta ipoteza, sotii vor putea cere desfacerea casatoriei prin

divort din culpa comuna, si vor solicita ca probe, acte si un martor comun.
Divorta din culpa exclusiva a unuia dintre soti

In situatia in care nu este posibil divortul prin acord sau divortul din

culpa comuna, reclamantul va trebui sa dovedeasca cu probe atat culpa
paratului cat si faptul ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil
vatamate iar continuarea casatoriei nu este posibila. In cazul divortului din
culpa exclusiva a unui sot se vor audia martori si se vor folosi ca probe
inscrisuri sau alte mijloace.

Partajul bunurilor comune obtinute in timpul casatoriei se poate face
concomitent cu divortul, daca cei doi soti solicita acest lucru. Partajul se
poate realize insa si dupa obtinerea hotararii de divort.

Cum se face impartirea?
ConformArt. 31 din Codul Familiei reprezinta bunuri proprii ale fiecarui

sot
bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;
bunurile dobandite in timpul casatoriei prin mostenire, legat sau

donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune;
bunurile de uz personal si cele destinate profesiunii unuia dintre soti;
bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele

stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de investitii
si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;

indemnizatia de asigurare sau despagubirea pentru pagube pricinuite
persoanei;

valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in
care a trecut aceasta valoare.

Impartirea bunurilor comune se va face prin intelgerea sotilor sau,
daca nu se intampla acest, prin hotarare judecatoreasca pe baza
dovezilor si a sustinerii punctelor de vedere ale celor doua parti. Instanta
va stabili astfel cota-parte a fiecarui sot proportional cu contributia sa la
dobandirea si conservarea bunurilor.

Important! In stabilirea aportului fiecarui sot la dobandirea bunurilor se
va lua in considerare si munca femeii pentru cresterea copiilor si pentru
ingrijirea gospodariei.

Printre probele folosite in procesul de partaj, pot fi
contracte
facturi, chitante, documente fiscale
martori

Principalele texte de lege care reglementeaza divortul sunt Codul Civil
si Codul Familiei.

Cele mai importante prevederi legate de divort se regasesc in Codul
Civil, CARTEA II - Despre familie, Capitolul VII - Desfacerea casatoriei,
Art. 373 si urmatoarele.

Cat costa un divort?
In general, costurile unui divort sunt reprezentate de
Taxa de timbru divort - 39 lei
Onorariu avocat
Daca divortul se realizeaza concomitant cu procesul de partaj, se mai

includ urmatoarele costuri
Taxa timbru partaj
Costuri expertize partaj
Costuri de legalizari judecatoresti, notariale (daca este cazul)
In general, onorariul avocatului variaza in functie de complexitatea

cazului.
Cat dureaza un divort?
In functie de complexitatea cazului dar si de tipul de divort (daca este

prin acordul partilor sau nu, daca divortul se judeca odata cu partajul sau
nu, s.a.), divortul se pronunta in medie intre 2-6 luni, dar poate dura si mai
mult in functie de instanta de judecata.

Daca sotii se inteleg cu privire la impartirea bunurilor, judecarea
partajului concomitent cu divortul, adauga in genere doar 1-2 luni la
termenul de finalizare al procesului.

Divortul este un moment dificil in viata unui om, ce implica numeroase
schimbari de proportii majore. Deciziile care sunt luate in acest moment
vor avea impact asupra restul vietii, de aceea este important sa aveti un
specialist care va fie alaturi si care, pe baza experientei, sa va indrume in
cadrul acestui proces, pentru ca schimbarile ce vor urma divortului sa fie in
avantajul dumneavoastra.

Asistenta unui avocat pe parcursul procesului de divort sau partaj,
este mai mult decat recomandata, acesta putand sa va ofere serviciile de
specialitate necesare pentru obtinerea unei hotarari de divort si de partaj
in mod corect.
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I. Divort de comun acord

II. Divort din motive temeinice
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Ghid practic pentru divorţ
Telefonul copilului

116.111
MMFPS a semnat protocolul de

colaborare pr iv ind Telefonul
Copilului 116.111 (tel. verde, num

-

-

-

-

ăr
unic european de asisten ă pentru
copii) cu scopul informării

ări i solicitan ătre
institu

ă în caz de
exploatare

ă o continuare a
colaborării cu Asocia

ă în anul 2006.
În luna iulie 2008, Asocia

ă de
către Autoritatea Na ă pentru
Comunica

ărului unic
european de asisten ă pentru copii,
116 111. Începând cu data de 1
octombrie 2008 acesta a devenit
func ări în
re

ă din Uniunea
Europeană care a pus la dispozi

ăr unic.

Informare cu privire la promova
rea

ătre institu ă
sură să acorde asisten ă

Urmărirea modului de solu

ăr i i
drepturilor copilului în urma cazurilor
înregistrate

ţ

ţi lor c
ţiile abilitate, precum

ţie rapid

ţiat în baza unui proiect Phare, cu
acela

ţia Telefonul
Copilului, început

ţiei
Telefonul Copilului, în parteneriat cu
Romtelecom, i-a fost acordat

ţional
ţii (ANC), licenţa pentru

implementarea num
ţ

ţional la nivelul întregii ţ
ţeaua Romtelecom. România a

fost a treia ţar
ţia

copiilor acest num

ţiile în m
ţa necesar

ţio
nare a cazurilor

Moni tor izarea respect

ţiilor
abilitate cu privire la problemele
întâmpinate de copii

şi
îndrum

şi de
interven

şi abuz. În anul 2001, în
România a fost implementat tel
verde 0.800.820.020.00 proiect
ini

şi obiect de activitate. Acest
protocol reprezint

şi respectarea drepturilor copiilor
Consiliere cu privire la promova

rea şi respectarea drepturilor copiilor
Îndrumare c

şi informarea institu

Serviciile oferite în prezent de
către Telefonul Copilului 116 111
sunt următoarele:
�

�

�

�

�

Conform calendarului Comisiei
Europene pentru săptămâna 10-
16 septembrie, Pre

ăsescu se
întâlne

ă zile
după ce Parlamentul European,
reunit în sesiune plenară la
Strasbourg, a discutat ultimele
evolu

şedintele
României Traian B

şte vineri, 14 septembrie, la
Bruxel les, cu preşedintele
Comisiei Europene Jose Manuel
Durao Barroso şi cu Viviane
Reding, vicepreşedinte al CE şi
comisar pentru justiţie, la dou

ţii politice din România.

Rovana Plumb a semnat ordinul referitor la
stabilirea criteriilor de identificare a
în contextul protocolului de colaborare deja existent
dintre Ministerul Mediului ădurilor

pădurilor virgine

şi P şi Organizaţia
WWF România, acesta fiind primul dintre obiectivele
stabilite la semnarea acestui protocol.
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� �Agenţia oficial ţat c ţiale este 14 iulie 2013ă de ă data alegerilor prezidenştiri din Iran a anun

2013 a fost desemnat Anul european al Cet Zona euro a
înregistrat o contrac
Candida

ă ă
ă ă ce în primul trimestru activitatea economică a stagnat

ături mai strânse cu Beijing au reu ă ob ă majoritatea locurilor, 43 din cele 70, în consiliu legislativ al Hong Kong-ului,
după alegerile de duminică, 9 septembrie

ţenilor, cu scopul de a cre ţenia UE
ţie a activit ţii economice de 0,2% în al doilea trimestru al acestui an, dup

ţii favorabili unor leg ţin

şte gradul de conştientizare a drepturilor legate de cet

şit s

5

Statele membre ale UE trebuie să investigheze dacă au existat
închisori sau alte facilită

din primii ani ai acestui secol, spune o rezolu ără caracter
obligatoriu adoptată în PE. Lituania, Polonia

ă deschidă, sau să reia investiga

ţi secrete pe teritoriul lor în care au fost
deţinuţi oameni în cadrul

ţie f

ţii independente.

programului CIA de extrădări secrete

şi România, în special,
sunt încurajate s

Guvernul american a declarat că ar putea lucra cu
industria din energie pentru a dezvolta normele de
siguran ă în ceea ce prive

.
ă sunt

surse poten

ţ
Substanţele chimice

utilizate în procesul de fracturare hidraulic
ţiale de contaminare a apelor subterane.

şte fracturarea hidraulică
a depozitelor de gaze natural

Gazprom a anunţat înfiinţarea unei
companii de proiectare comun

ţia porţiunii conductei de gaz
care va traversa aceast

ţar

ă în Slovenia
pentru construc

ă
ă. Rusia î ă diversifice rutele

pentru export de gaze naturale către Europa.

South Stream
şi propune s

Ceea ce părea odată science-fiction este pe cale să devină
realitate. Construc ă SeaOrbiter va
începe în octombrie, cu finalizarea posibil în 2013. Ea va servi ca un
laborator ă vor explora locurile care
acoperă două treimi din planeta noastră

ământ - oceanele.
Arată mai mult ca Starship Enterprise scufundată în mare, dar

acest vas vertical ar putea fi viitorul exploatării oceanului. Denumită
SeaOrbiter, structura de 51 m (21 de metri în aer

ării) este gândită a fi prima navă verticală din lume care să permită
omului o perspectivă revolu ă a vie

ă energetic, cu puterea ambarca
ă, eoliană

ă pentru a fi purtată de curen ă zvonuri că
EADS, conglomeratul european pentru sisteme de apărare

ă de biocombustibil care va servi ca sursă de
energie alternativă când natura se va arăta mai pu ă.

Costul estimat al proiectului este de 52.7 milioane dolari SUA.
Până acum a atras sprijinul fostului administrator NASA, Dan Goldin

ă să contribuie la dezvoltarea sistemelor navei.
SeaOrbiter speră să pună în aplicare un nou standard de

comunicare ă care permite cercetătorilor să urmărească
ă monitorizeze via ă, în timp real. În acest sens, o echipă de

18 oameni de ă vor trăi la bordul navei.

Deasupra pun ă o terasă de observare în aer
liber, care permite ocupan ă documenteze via ăsărilor
migratoare, precum ă se bucure de aer proaspăt. Sec

ărat observator subacvatic. Nava va fi dotată cu echipamente
observa

ă
ă fie o sta

ă pentru mare, care să ofere oamenilor de ă accesul în
lumea submarină mai pu ă. "În prezent, ei [oceanografii]
se pot scufunda doar pentru perioade scurte de timp pentru ca apoi
să fie adu ă. Este ca ă
explorezi jungla amazoniană iar elicopterul ar trebui să te ia înapoi
după numai o oră." a spus Rougerie. "SeaOrbiter va oferi o prezen ă
mobilă permanentă, o fereastră spre ceea ce se află sub suprafa

ării."
Ideea originală

ă cu
expertiza franceză în acest tip de activitate, pe de altă parte. Acesta
urmează linia Batiscafului, primul vehicul de observa

ă mările în căutare unei mai bune în
ă

ţia navei pentru explorare marin

ţific unde oamenii de ţ
ţin 80% din viaţa de pe

P

ţionar ţii din adâncuri. Ea este
complet independent ţiunii
provenind din energie solar

ţii oceanici, exist
-

ţiale, ar lucra la o formul
ţin prietenoas

ţiei Spaţiale Europene, precum ţii industri-
ale care intenţioneaz

ţific
ţa marin

ţ

ţii este proiectat
ţilor s ţa p

ţiunile
scufundate vor avea hublouri mari

ţionale
ţi pentru monitorizarea în timp real a oceanului

ţilor sale.
Inventator ei, Jacques Rougerie, vrea ca nava s ţie

spaţial ţ
ţin cunoscut

ţ

ţ
ţa

m

ţ

ţie submarin în
apele de mare adâncime, aventura Cousteau

ţa grupurilor de navigatori solitari sau echipelor
care traverseaz ţelegeri a
realit ţii lor.

ştiin ştiin
şi con

şi 30 sub nivelul
m

şi puterea valurilor. Deşi este
proiectat

şi spa

şi Agen şi al altor organiza

ştiin şi
s

ştiin

şi s
şi ferestre panoramice, un

adev
şi sonice pentru studii oceanografice care vor fi

legate la sateli şi
viet

ştiin

şi înapoi la suprafa şi cum te-ai duce s

şi proiectul navei creat de Jacques Rougerie
merge înapoi la Jules Verne pe de o parte, şi este în coeren

şi tehnologiile sale
dezvoltate, experien

SeaOrbiter va pluti în 2013

În cadrul strategiei sale pentru crearea de locuri de munc şi
creştere economic

şterea aptitudinilor şi competen
şcolar şi universitar. Propunerea

Comisiei are drept scop sporirea posibilit
şomeri şi persoanele cu pu

şi cei slab califica
şte, de asemenea, îmbun

şi informale pân

şi competen
şi

şi informale.
Propunerea Comisiei a fost elaborat

şi locuri
de munc şi „Tineretul în mişcare”. Aceasta completeaz

şcoli, înv
şi formarea profesionale, precum

şi înv şi informal

şi urmeaz
ştrii educa şi tineretului la 23/24 noiembrie.

„Înv
şi nu determin

şoar
şi

prin interac
şi a manierelor.

Patru state membre dispun în prezent de sisteme
cuprinz şi informale:

În Fran
şi arhitect,

pot fi ob şi informale.
Persoanele prezint

şi aptitudinile/competen

ă
ă, Comisia Europeană a lansat o ini ă

pentru a impulsiona recunoa

ă
ări

formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă
ăre ătă

ă ământul superior, în special al studen
ă statele membre să

stabilească sisteme na ă ării non-
formale ă în 2015. Acest lucru ar permite
cetă ă ob ă o calificare integrală sau par ă pe baza
aptitudinilor

ările de Jos
dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea
învă ării non-formale

ă în contextul ini
ă pentru noi competen

ă” ă Cadrul
european al calificărilor care promovează validarea educa

ă ământul pentru adul
ă ământul superior, educa

ă ă ă.

Propunerea Comisiei va fi discutată de Consiliu ă a fi
adoptată de mini

ă ă” are loc într-un mediu formal de
educa ă, în general, ob ări sau
diplome. De obicei, implică cursuri, ateliere, conferin

ă ă” se desfă ă într-o varietate de
locuri precum la domiciliu, la locul de muncă, într-o asocia

ă între oameni; aceasta include învă
ăine, a normelor culturale

ătoare pentru validarea învă ării non-formale
ările, cu excep

ă ării non-formale
ă detalii cu privire la experien

ă
ătre ministerul de resort poate acorda o cali

ficare totală sau par ă. Un sistem similar există în Luxemburg.

ţiativ
ţelor

dobândite în afara cadrului
ţilor de angajare în

special pentru tinerii ţine calific
ţi.

Propunerea urm ţirea accesului la
înv ţ ţilor adulţi.

Prin recomandarea sa, Comisia îndeamn
ţionale pentru validarea înv ţ

ţenilor s ţin ţial
ţelor dobândite în afara educaţiei

formale. Numai Finlanda, Franţa, Luxemburg Ţ

ţ
ţiativelor

Strategiei Europa 2020 „O agend ţe

ţiei
formale

Propunerea Comisiei pentru noul program Erasmus pentru toţi
2014-2020 prevede finanţare pentru toate sectoarele
educaţionale, inclusiv ţ ţi,
înv ţ ţia

ţarea non-formal

ţiei

ţarea non-formal
ţie ţinerea unei calific

ţe sau
seminarii. „Înv ţarea informal

ţie
ţiunea zilnic ţarea

limbilor str

ţ
ţa, toate calific ţia profesiilor

reglementate precum cele de medic, dentist, veterinar
ţinute prin validarea înv ţ

ţele lor de
înv ţare ţele dobândite. Un juriu format
din experţi numiţi de c

ţial

Etapele următoare

Context

-

În Ţ
ţei lor unui furnizor recunoscut de „certificate de experienţ

ţia în materie de
educaţie permite validarea experienţei în mai multe domenii

ţie.

ările de Jos, oamenii pot să prezinte o descriere a expe-
rien ă” în
scopul solicitării de locuri de muncă sau a recunoa
ătre o comisie de examinare. În Finlanda, legisla

şterii formale de
c

şi la
mai multe niveluri de educa

Comisia Europeană, 5 septembrie 2012

Eficienţă energetică
- -economii de miliarde

Măsuri vizând economisirea de energie, inclusiv
renovarea clădirilor publice, programe de economisire
pentru sectorul serviciilor publice

ă adoptată recent în PE.
Reducerea consumului de energie cu 20% ar putea
determina economii de 50 de miliarde de euro pe an.

Textul directivei cere statelor membre să renoveze
3% din totalul suprafe ădirilor încălzite ăcite
de ă"
(departamentele administrative a căror responsabilitate
se extinde la întreg teritoriul unui stat membru).

Aceste reguli vor fi aplicabile clădirilor cu o suprafa ă
totală utilă de peste 500m2 ă în 2015, de peste
250 m . Statele membre vor putea de asemenea să
utilizeze măsuri alternative pentru a atinge obiectivele
de eficien ă energetică.

ă directivă
vor trebui să realizeze "un obiectiv cumulativ în materie
de economii de energie la nivelul utilizării finale" până
2020. Acesta va trebui să fie cel pu

ă
în 2020, de 1,5% din totalul vânzărilor anuale de energie
către consumatorii finali, ca volum, calculat ca medie pe
perioada de trei ani imediat anterioară datei de intrare în
vigoare a directivei.

Toate marile companii vor trebui să se supună unor
audituri energetice. Acestea vor trebui să înceapă în trei
ani de la intrarea în vigoare a directivei

ătre exper

ă
ăsurile de eficien ă energetică sunt

de asemenea incluse în directivă. Statele membre vor
trebui să faciliteze crearea acestora sau utilizarea celor
deja existente.

Directiva va intra în vigoare la 20 de zile după
publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, iar statele
membre au la dispozi

ă.
Directiva a fost adoptată cu 632 de voturi pentru 25

împotrivă

şi auditurile energetice
pentru companii devin obligatorii conform unei directive
UE privind eficien

şi/sau r
şi ocupate de administra

şi, pân

şi vor trebui
realizate la fiecare patru ani de c şi
acredita şi mijlocii (IMM-urile) nu
sunt supuse acestor obliga

şi 19 ab

ţa energetic

ţei "cl
ţinute ţia lor central

ţ

ţ

Companiile de energie vizate de aceast

ţin echivalent cu
obţinerea unor economii noi în fiecare an, din 2014 pân

ţi calificaţi
ţi. Întreprinderile mici

ţii.

Dispoziţii speciale pentru stabilirea unor facilit ţi
financiare pentru m ţ

ţie 18 luni pentru transpunerea
acesteia în legislaţia naţional

ţineri.

Renovarea clădirilor publice

Programele de economisire pentru sectorul
utilită

Auditurile energetice

ă

Ce urmează

p

ţilor

Facilit ţi financiare

Parlament, Sesiune Energie, 11.09.2012

Kosovo

Na

a modificat constitu

-

ţia la sfâr

ţia încet
ţ

ţie de control în regiunea separatist
ţional - care

a fost creat de Grupul de Director Internaţional format din 23
naţiuni membre UE, SUA

ţa Pristinei în 2008 -

ţilor sârbe
sunt respectate. Forţele de poliţie ale UE ţinere a
p

ţiune în Europa, multi-
etnic ţ

ţi membri ai Biroului Politic format din 25 membri

ţi.

şitul s

şi Turcia, care au recunoscut
independen şi-a încheiat oficial activi
tatea în Kosovo luni, 10 septembrie. Unul dintre scopurile
corpului a fost de a asigura c

şi de men

şi cu economie de pia

şi partidul s
şedintele Hu

Jintao urmând a fi înlocuit cu Xi Jinping, actual vice-
preşedinte, în aproximativ cinci s

şi ai Comitetului Central format din 371 membri vor fi, de
asemenea, înlocui

ăptămânii
trecute pentru a putea închide un organism occidental de
supraveghere, un prim pas în direc ării supravegherii
externe a ării.

În Kosovo s-a închis un organism occidental de
supraveghere cu func ă,
desprinsă de Serbia în 2008. Biroul Civil Interna

ă drepturile minorită

ăcii NATO vor rămâne în Kosovo până în iunie 2014.
"Aceasta este o piatră de hotar importantă în călătoria

noastră spre a deveni cea mai nouă na
ă, democratică ă" a declarat

Hashim Thaci, prim ministrul din Kosovo.

ău de guvernământ se
pregătesc pentru schimbarea conducerii, pre

ăptămâni.
Mai mul

ţiunea chineză

Recunoa}terea competen]elor dobândite
în afara cadrului }colar }i universitar
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Suportul pentru blocul Cre

Mitt Romney

ştin Democrat aflat la
guvernare a crescut la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani.

Uniunea Creştin-Democrat

şi perioad

şi social-democra

şi-a intensificat atacurile contra
preşedintelui Barack Obama, în urma datelor unui nou
sondaj CNN / ORC International, care a indicat c

şitul
lunii august, acelaşi sondaj a ar

şantionare, ambele
rezultate au fost statistic egale, dar tendin

şi un altul efectuat de Gallup arat
ştigat un mic avânt dup

ă condusă de Merkel a urcat
trei puncte procentuale, la 39 la sută, cea mai mare cotă din
iulie 2008, potrivit unui sondaj Forsa pentru publica

ăzut cu 1 punct la 26 la sută,
Grupul Verzilor tot cu 1 punct la 12 la sută, potrivit
sondajului.

Un alt sondaj, publicat în aceea ă, efectuat de
Emnid pentru ziarul de duminică Bild arătă conservatorii la
36 la sută ă.

Alegerile parlamentare din Germania vor avea loc în
toamna lui 2013.

ă
republicanii pierd teren după Conven ă
Democrată de săptămâna trecută.

Rezultatele îi dau lui Obama 52%-46% avans în fa

ă Conven ă Republicană de la sfâr
ătat candida

ă că Obama a
câ ă conven

ţia
Stern.

Social-democraţii au sc

ţii la 28 la sut

ţia Naţional

ţa
fostului guvernator de Massachusetts.

Dup ţia Naţional
ţii la 48%

fiecare.
Luând în calcul eroarea de e

ţa din sondajul
CNN

ţia lui.
În acest moment, cele 3 dezbateri televizate din

octombrie par decisive pentru alegerile din noiembrie.

Se estimează că peste 20 de milioane de oameni vor profita în cursul lunii de accesul liber la mii de situri rar
deschise publicului

ărui an în 50 de ări din Europa. Lansate în 1985, Zilele europene ale patrimoniului au fost
organizate începând din 1999, ca ini ă comună a Comisiei Europene ări
semnatare ale Conven

ădiri istorice care sunt în mod normal închise publicului.

şi la evenimentele speciale din cadrul Zilelor europene ale patrimoniului, organizate în luna
septembrie a fiec

şi a Consiliului Europei. Cele 50 de

şi deschizând cl

ţ
ţiativ ţ

ţiei culturale europene iau parte la Zilele europene ale patrimoniului, oferind vizite la noi
comori culturale



Vând 3 tăura

ăr oi. Tel. 0730-744225
Vând rochie de mireasă, făcută

la comandă, model deosebit. Pre

ărucior pentru copii. Tel.
0752-951705

Vând mărci germane, de 20

ălcător marca Imetec, cu
bazin de apă, abur, 200 lei, laptop
Acer Aspire 5520, pentru piese sau
poate fi reparat, 500 lei negociabil,
bicicletă fitness marca Sporter,
nouă, 550 lei neg. Tel. 0737-051326

Vând chiuvetă, toaletă, colec
ă,

car vechi de lemn, diferite obiecte
din bătrâni. Tel. 0255-232955.

Vând cuptor pizza pe gaz nou
sigilat, 2 nivele, consum 0,81mc/h.
Pre

ă termopan albă 230/98. Tel.
0749-044785.

Vând laptop Sony Vaio cryss
cryss: procesor AMD E-450 with
Radeon hd grafics 1,65 Ghz instaled
memory 4 Gb: sistem type 64 bit
recomandat. Tel. 0722-534294.

Vând căru

ă, se pliază tip umbrelă 60
lei, geantă pt. căru

ă cu saltea pt. înfă
ăpătoare 40 lei, balansoar Bertonii

roz nou 150 lei. Tel. 0727-786920.
Vând monitor crt de 19 inch cu

50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei

ă pre

ă 1000 MHz proce-
sor/ 256 ram/ 4 gb hdd detalii pe
tableta.marmoro.info pre

şi. Tel. 0722-
393029. (RR)

şi
bancnote româneşti la pre

şi o
vitrin

şi pozi

şat foarte în-
c

şi
monitor lcd 19 inch cu boxe încor-
porate, stare perfect

şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.

Vând tablet

Vând boiler, 300 lei. Tel. 0747-
972902. (RR)

Cump

ţ
500 lei. Tel. 0737-051326

Vând c

ţuri nego-
ciabile direct. Tel. 0723-092582

Vând c

ţie
de ziare anii 60-70, sorb de pomp

ţ neg. 2190 €. Tel. 0740-461400.
Vând 2 geamuri termopan unul

alb 125/145, unul maro 150/103

ţ sport BabyHorse 0-
36 luni (are ţia culcat) stare
foarte bun

ţ ABC Design
nou

ţ 200 lei.
Tel. 0763-906047.

Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 €

ţ 350 lei.
Tel. 0766-860854.

Vând motor electric trifazat nou,
cu turaţie 1450, putere 7,5 kw, cu
fulie pt. 3 curele, preţ negociabil. Tel.
0355-425032 după ora 20.

ţat, omologat, instant pe gaz pt.
ap

ţ
1.400 lei neg. Tel. 0757-143834. (rr)

Vând biciclet

ţa locu-
lui, pt. abator. Tel. 0769-585880. (rr)

Cump

ţ
negociabil. Tel. 0756-361559. (RR)

Vând purcei de 2 luni jumate,
gr

ţ 450 € negociabil. Tel.
0769-427493. (RR)

Vând ţigl

ţ 600 lei negociabil. Tel.
0743-033170, 0745-296314. (RR)

Vând o central

ţap b
ţ 400 lei. Tel.

0751-087395. (RR)
Cump

ţea de 6 luni, 1.200 lei
negociabil. Tel. 0746-052068. (RR)

Vând cântar metalic de 500 kg,
800 lei. Tel. 0721-508932. (RR)

Vând 2 paturi, cu tot cu saltele,
90/190

ţioneaz

ţuic
ţional, în stare excepţio-

nal ţ 4.000 € negociabil. Tel.
0730-846041. (RR)

Vând 2 plasme Nano de
înc

ţ

ţ 1.200 lei. Tel.
0721-469303. (RR)

Vând uş
şu pentru copii, 45 lei,

un tablou pictat, vechi, 75 lei,
tablouri mici, cu toate anotimpurile,
5 lei/buc., schiuri, 80 lei. Tel. 0786-
483218, 0355-415185. (RR)

Vând convector pe gaz, cu tiraj
for

şi 12 jocuri. Pre

şi vitei pentru
abator. Tel. 0720-893505. (RR)

Vând 150 de capre, pre

ş de 200 kg, 1.600
lei. Tel. 0720-725826. (RR)

Vând pianin

şi mic

şi cu l

şin

Vând laptop HP, merge bine, în
stare foarte bun

ă pliantă, 80 lei,
candelabru ro

ă caldă. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând Play Station 3, hard 160 +

wireless controller

ă de copii, până în 9
ani, 120 lei. Tel. 0754-489768. (RR)

Cumpăr vaci, tauri, juninci, cu
plata pe loc, deplasare la fa

ăr boabe, 1 leu/kg. Tel.
0764-258161. (RR)

Cumpăr vaci

ăsuni, 40 kg, 300 lei/perechea, un
armăsar, 9 ani, rasă grea, o mânză,
3 ani. Tel. 0732-982025. (RR)

Caut câine, rasa Saint Bernard,
pentru împerechere cu femelă. Tel.
0742-353609. (RR)

Vând un tăura

ă, marca Nocturno +
partituri. Pre

ă mare ă, 0,50 ba-
ni/bucata, un cazan de fontă emai-
lat, 80 kg, cu tot cu cuptor pt. pregătit
porcul. Pre

ă pe gaz, marcă
germană, 24 kw, 500 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând ătrân, 2 ani, alb, rasă
bună de lapte. Pre

ăr 10 tone de grâu sau
porumb. Vând moară. Tel. 0734-
356854. (RR)

Vând grâu, 18 lei măsura sau
1,20 lei/kg, la alegerea clientului.
Tel. 0255-526023. (RR)

Vând vacă, 10 ani, 3.000 lei
negociabil, vi

ăzi pentru lenjerie, 600
lei, covor 2/3, 100 lei, un televizor
Panasonic, cu telecomandă, diago-
nala 51, func ă foarte bine,
aproape nou, 250 lei. Tel. 0355-
805645, 0787-405181. (RR)

Vând cazan de ă, 350 l, com-
plet, func

ă. Pre

ălzire la curent, 1.100 lei/buc. Tel.
0355-410197. (RR)

Vând porumb, 1,20 lei/kg. Tel.
0255-232849. (RR)

Vând convector, 350 lei nego-
ciabil, o ma ă de zdrobit boabe de
struguri, 300 lei, un geam româ-
nesc, dublu canat, 1.200/1.300, 100
lei neg. Tel. 0727-766324. (RR)

Vând mini bicicletă albastră, 100
lei, un skateboard de performan ă,
75 lei. Tel. 0741-076505. (RR)

ă. Pre

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbun ţit, et. 1/4, situat în Re ţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, B-
dul Timi

ţ
ţ 265.000 €, negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil

pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, zona Muncitoresc, la
strada principal ţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Re ţa, zona Lunca Pomos-
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp neg Tel. 0255-221529,
0720-038774

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,

sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 400 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et. 2/2, bloc din
c

ţa, str. Romanilor,
lâng ţ
20.000 . Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând garsonier

ţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ătă

ă situată în Re

ă compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafa ă de 750
mp. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Re

ă. Pre

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ărămidă, centrală, termopane,
situat în Re

ă Sc. generală nr. 2. Pre

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Re

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

şi

şi
şoarei, pentru locuit sau

pensiune turistic

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi

şi

şoara lângociabil.
.

a

V -

€

€/

€

€

€

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 221529, mobil: 0720-0387740255-
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
Vând un abric cu tot cu motor pe

el, func

şi alte motoare mai
mici, un compresor cu butelie, 180 l,
1.000 lei, un polizor fix cu 2 pietre,
diametrul 300, o mas

şi geant

şi geant

şi 30 lei
geanta. Ambele foarte utile atât
p şi bebeului de la
naştere. Tel. 0727-786920.

şi granule marmur

Cump

şi benzi. Pre

şi de ploaie. Pre

şin

şaport pre

şi bidoane de 1000 litri
pre

ţional, motor trifazic, 800 lei,
un motor electric, 15 kw, 3.000 de
rotaţii, 1.000 lei

ţ Sport
ţ. Vând c ţ sport BabyHorse

0-36 luni, stare foarte bun
ţ ABC Design nou

ţ 80 lei împreun
ţ

ţilor cât

Monument funerar mozaic (ci-
ment

ţ negociabil. Tel.
0740-240043.

Vând p ţ din lemn cu saltea
din alge. Preţ 150 lei. Tel. 0770-
750691.

Vând magnetofon ţ
50 lei. Tel. 0770-750691.

Vând c
ţ

150 lei. Tel. 0770-750691.
Vând p ţ Hauck aproape nou

adus din Germania. Preţ 100 lei. Tel.
0770-750691.

Vând m ţ

ţ 150 lei. Tel. 0770-
750691.

Vând costum popular, vechime
>100 ani, zona V

ţ 100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând ma
ţional

ţii UV la preţul de
1500 lei. Tel. 0760-284642.

Vând câine lup dresat în Italia
are 1 an jumate, femela are
vaccinele la zi pa ţ 50 €.
Tel. 0721-402146.

Am de vânzare containere pen-
tru gunoi de 240 litri (second-hand)
preţ 100 lei

ţ 70 €. Tel. 0740-362708.

ă de circular
mare, cu motor de 4 kw, trifazic,
1 000 lei, reductor nou. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând căru ă pt.
căru ăru

ă ă
pt. căru ă foarte
încăpătoare. Pre ă
sau separat 60 lei căru

ărin

ă) cu placă
marmură, la doar 350 lei transport
montaj gratuit sau monument mar-
mură cu sculptură calitate la doar
1300 lei detalii pe romarmura.com
tel. 0766-860854.

ăr clasoare, t imbre
filatelice vechi trimite poze pe
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Vând laptop Acer în stare
excelentă. Pre

ătu

ărucior roz, model deose-
bit, husă de iarnă

ătu

ăsu ă copil Bertoni com-
pletă, aproape nouă, husă imper-
meabilă. Pre

ăliug. Tel. 0770-
750691.

Vând tv color cu telecomandă.
Pre

ă de cusut Opel,
func ă, model deosebit. Tel.
0770-750691.

Vând aparat medical cu suport
Bioptron - Zepter, pentru terapia cu
lumină fără radia

.

6

lei

3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,70
3,68
3,66
3,64
3,62

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46
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Anunţ public
SC LMC RECUP AVANTAJ SRL anun

3 -
.

ţ

ţionare articole fier
forjat” propus a fi amplasat în comuna Glimboca, DN 68, km
12+950, jud. Cara

ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str.
Petru Maior, nr. 7 , în zilele de luni-vineri, între orele 8 16

ţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cara

ă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Construire centru de confec

ş-Severin.
Informa

ş-Severin, din Reşi
şi la

sediul titularului S.C LMC RECUP AVANTAJ S.R.L.
Observa

ş-Severin.

ANUNŢ
Consiliul local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

î
ŢA, nr. cadastral 32497 cu S = 506 mp situat administrativ în

Oraviţa, str. Rachitovei, F.N.;
Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 31071

ORAVIŢA, nr. cadastral 31071 cu S = 718 mp situat administrativ în
Oraviţa - Cartier GRUNI;

Concesionarea a 18 mp teren intravilan înscris în C.F. nr.
32553 ORAVIŢA, nr. cadastral 32553 pentru construirea unui garaj
în baterie nou - ţa
agroalimentar

ŢA, nr. cadastral 32614 pentru construirea unui garaj
în baterie nou - ţa
agroalimentar

ŢA, nr. cadastral 32559 cu S = 40 mp situat administrativ în
Oraviţa, str. Brosteniului, F.N.;

Concesionarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 32495
ORAVIŢA, nr. cadastral 32495 cu S = 400 mp situat administrativ în
Oraviţa, str. Rachitovei, F.N.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou
urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 13.09.2012.

Ofertele se depun pân

ţia public
ţi pân

ţa.

ă
licita ă deschisă pentru:

Vânzarea terenului intravilan nscris în C.F. nr. 32497
ORAVI

ă F1-F5-F6 din Zona Gării (Dispensar C.F.R. P-
ă);

Concesionarea a 18 mp teren intravilan înscris în C.F. nr.
32614 ORAVI

ă F1-F5-F6 din Zona Gării (Dispensar C.F.R. P-
ă);

Concesionarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 32559
ORAVI

ă la data de 01.10.2012, ora 16, la camera
5 - registratură.

Licita ă va avea loc în data de 02.10.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare mar ă la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oravi

1.

4.

5.

2.

3.

6.

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

Închiriez apartament 2 camere,
complet utilat, în Timi

ă, în Anina. Pre

ă cu etaj în Re

ărămidă arsă,
singur în curte. Tel. 55.000 €. Tel.
0745-261180. (RR)

Vând apartament 2 camere, et.
2, bloc de cărămidă, Re

ă termică, pere

ă bună. Pre

ătă
ă + diferen ă. Pre

ă cu etaj, în centrul
ora ă
interioară, 450 mp, grădină cu pomi,
trandafiri, apă, canalizare, baie,
multe facilită

ă, 2 camere, cu tot ce
trebuie, curte mare, grădină. Pre

ă în Re

ă proprie, blocul
este anvelopat, se află într-o zonă
verde ă. Pre

ă în Lugoj, str. Oltului,
din cărămidă, sobe cu parchet,
mobilate, magazie de lemne. Pre

ă,
termopane, pus la punct. Pre

ătă

ă în Câlnic cu
apartament în Re ă.
Tel. 0770-849771

ă în Re
ătărie, baie, hol. Pre

ă aproape
de Re

ă cu etaj în Re
ătărie, 5 camere, garaj,

încălzire centrală, sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen

şoara, str.
Hebe. Tel. 0771-641897. (RR)

Vând 2 apartamente cu o came-
r

şi

şi
şcolii de beton, 110 mp,

construc

şi

şului Oravi

şi

şa, str. Sadovei. Pre

şi liniştit

şi

şi

şi

şi
şi

şi

ţ 4.500 €/aparta-
ment. Tel. 0754-089339. (RR)

Vând apartament 4 camere,
situat pe B-dul Muncii, Re ţa. Preţ
44.000 €. Tel. 0726-759438. (RR)

Vând cas ţa,
zona

ţie din c

ţa. Tel.
0770-495527. (RR)

Vând apartament 2 camere,
parter, central ţi
izolaţi, posibilitate spaţiu comercial
sau birouri, zon ţ 15.000
€. Tel. 0748-126781. (RR)

Vând apartament 2 camere,
ideal pentru privatizare. Preţ 23.000
€. Tel. 0355-804733. (RR)

Vând apartament 2 camere, cu
îmbun ţiri, sau schimb cu garso-
nier ţa acordat ţ
21.000 €. Tel. 0355-804733. (RR)

Vând cas
ţa, 9 camere, scar

ţi. Preţ 65.000 €
negociabil. Tel. 0255-571910. (RR)

Vând cas
ţ

4.000 €. Tel. 0763-890705. (RR)
Vând cas ţa, sau schimb

cu apartament. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0731-147557. (RR)

Vând 1.500 mp de teren în
cartierul Cuptoare. Tel. 0722-
394000. (RR)

Vând apartament 3 camere, în
Boc ţ 23.000 €
negociabil. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând apartament 4 camere, et.
2/4, B-dul Muncii, apartamentul este
modernizat, central

ţ 44.000 €. Tel.
0726-759438. (RR)

Vând cas

ţ
23.000 €. Tel. 0756-217284. (RR)

Vând apartament confort 2,
Micro 3, et. 3, ap.15, gresie, faianţ

ţ
20.500 €. Tel. 0252-353802

Închiriez apartament în Cluj. Tel.
0744-420926

Ofer spre închiriere, apartament
2 camere, Lunca Pomostului, con-
diţii deosebite. Tel. 0744-107078.

Vând apartament zona Intim, la
parter, 2 camere, mici îmbun ţiri,
preţ negociabil. Tel. 0770-425921

Vând apartament 2 camere,
confort 1, Micro 2. Tel. 0770-445699

Închiriez spaţiu comercial,
central, Re ţa, 35 mp. Preţ 550 €.
Tel. 0722-299987, 0744-617430

Schimb cas
ţa + diferenţ

Vând cas ţa, 2 camere,
buc ţ 12.000 €.
Tel. 0741-528025, 0727-413281.

Vând sau schimb, cas
ţa, cu un imobil, orice etaj, în

municipiul Re ţa. Tel. 0762-895785
Vând cas ţa,

baie, buc

ţa.
Tel. 0722-501895

B

7

ăile Herculane

TOTAL JUDE :

:

Ţ

Asistent personal de îngrijire: 1; Lăcătu

ă ământul gimnazial: 1; ă
restaurant: 1; Strungar universal: 1; Vânzător: 1

ş
mecanic: 1; Muncitor necalificat la între şosele,
poduri, baraje: 1; Profesor în înv Şef de sal

ţinerea de drumuri,
ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.09.2012

Vând casă în Gătaia, 2 camere
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente + o casă în
curte, garaj + anexe, 1.520 mp. Pre

ă în Gherteni ă
biserică. Pre

ă în Ezeri

ă în Măureni, 3
camere, bucătărie, cămară de
alimente, coridor închis, fântână,
grădină, curte, vie

ă
în zona Lunca Pomostului. Tel.
0731-376609. (RR)

ţ
32.000 € negociabil, sau schimb cu
apartament în Re ţa, 2-3 camere.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)

Vând cas
ţ 20.000 € negociabil.

Tel. 0754-489768, 0721-498097 (rr)
Vând teren intravilan, 5.700 mp,

calea Timi

ţ
20.000 €. Tel. 0731-672417. (RR)

Vând spaţiu comercial în Anina.
Tel. 0754-089339. (RR)

Închiriez cabinet stomatologic,
autorizat ţiu
pentru birouri, în Re ţa, str. Petru
Maior. Tel. 0743-610599. (RR)

Vând cas

ţ
12.000 €. Tel. 0255-526023. (RR)

Închiriez pe termen lung aparta-
ment mobilat ţ

şi

ş, lâng

şorii, 5 €/mp negociabil.
Tel. 0730-238550. (RR)

Vând cas ş. Pre

şi dotat, precum şi spa
şi

şi alte anexe. Pre

şi utilat, de preferin
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Vând casă cu grădină, Câlnic,
str. Grădi

ăla

ă cu teren, str.
Timi

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, hol, centrală termică, gaze
naturale, canalizare, apă curentă,
magazie de lemne,

ăsări, garaj la stradă, grădină. Tel.
0752-951705

Închiriez garsonieră, pe termen
lung, în Micro 4, Peleaga, mobilată,
func ă. Tel. 0726-237843

Vând apartament 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, boxă, garaj, Re

ă în comuna
Dognecea, 67 mp locuibil, 200 mp
curte + grădină, fântână, fosă septi-
că, hidrofor, teracotă, 2 camere,
baie cu vană, bucătărie, sau schimb
cu garsonieră + o mică diferen ă.
Tel. 0784-048414

Vând la pachet, teren de 500 mp
în intravilanul loc. Doman

ădure în Doman, Ocol Silvic
Re

ă pro-
duc ări servicii în Boc

ă

ă, în Re
ă, Blocul Func

ă complet. Pre

ă în
Timi

ă din Re

ă proprie pe gaz (pentru
studen

ă de
2238 mp, front stradal 25 metri, între
2 case, cu număr de casă, apă
curentă ă, lângă
centru satului, pre

ă, pre

şte. Tel. 0727-337437
Vând teren, str. Caran, cu s ş.

Tel. 0720-034930
Vând cas
şorii, Reşi

şpais, cote

şi

şi 1 hectar
de p

şi

şi spa
şa

la şoseaua Reşi şoara cu
toate utilit

şi

şoara (Circumvala
şi
şi este dotat cu

central

şi curent la poart

ţa. Tel. 0720-548941
Vând cas

ţ de
p

ţional

ţa,
Moroasa 2. Preţ 45.000 € neg. Tel.
0769-670833, 0770-496556.

Vând urgent, cas

ţ

ţa. Preţ 4.000 €. Tel. 0743-
992233

Ofer spre închiriere/colaborare
spaţiu comercial ţiu mic

ţie sau prest
ţa - Timi

ţile. Tel. 0732-097398.
Vând apartament 2 camere

decomandat conf. 1 parţial renovat,
etaj 2 din 6, Moroasa 1, preţ 22.000
€ negociabil. Tel. 0749-195301.

Vând garsonier ţa,
zona Lunc ţionarilor,
etaj I, renovat ţ 8500
€. Tel. 0744-592037.

Ofer spre închiriere o camer
ţiunii), pentru

o student ţa. Apartamentul
are 2 camere

ţi gazul este gratuit, fiind
subvenţionat). Detalii, la tel. Florica
M. 0721-334877 (Orange).

Vând teren intravilan în Gherte-
nis, com. Berzovia, în suprafaţ

ţ 2,5 €/mp. Preţul
este negociabil. Tel. 0729-821303.

Vând urgent apartament 2
camere Lunc ţ 13.500 €. Tel.
0726-701010.

M

Transport s

Tapi

ă ofer să îngrijesc copil sau
femeie bătrână, la domiciliul meu,
24 h din 24 h. Tel. 0752-951705

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
Caut copii ătrâni pentru

îngrijire. Tel. 0721-202985, 0770-
391275

Înfiin ări firme ări
crean

ăutăm
administrator atestat pentru
angajare. Tel. 0763-906047.

Ofer împrumut persoanelor cu
venituri mici, medii

ă. Tel. 0745-
274929.

Execut transporturi materiale
construc

ă la fa

ă femei la
confec

ări, onomas
tice

Construc

ţ de la 50
€/persoan

ţ
ţe (inclusiv taxe pe poluare

ţie de proprietari c

ţii, lemne, moloz, preţul se
negociaz ţa locului. Tel. 0756-
329133.

Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.

MPM Re ţa angajeaz
ţionare cabluri auto. Tel.

0727-704910.
ţez, repar colţare, canapele,

fotolii, scaune. Asigur transport
ţuri negociabile. Tel.

0747-478023.
Filmez ţi, bo-

tezuri, majorate, serb -

ţii de la A la Z cu preţuri
pentru toate buzunarele. Tel. 0741-
017894.

şi b

şi recuper
şi

prima înmatriculare). Tel. 0747-
903764.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

Asocia

şi pensionari.
Tel. 0726-701010.

Transport marf

şi

şi
montaj. Pre

şi fotografiez la nun

şi alte evenimente. Tel. 0729-
844264.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Vând cauciucuri autoturisme

, m rimea

Vând Opel Agila, 2002, euro 4,
1.500 cmc, servo total,ABS, direc

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şi-
toare pe 5 sau 7 rânduri. Tel. 0255-
232277. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
2.500 lei, grebl

şu, 4 uşi, recent adus

şi în stare
bun

şin

şini, un Re-
nault Symbol, 2001, unul din 1999,
pentru oi. Tel. 0727-416148. (RR)

ă, pre

ă cu jante ă ,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Pre

ă, distribu
ă,

înmatriculată în România, taxe la zi,
proprietar. Pre

ă, 13

ă choper Aprilia
125, 600 €, jante de aliaj pentru Ford
K, 170 €, tot setul, cauciucuri de
vară pt. Logan, 80 lei/buc, portbagaj
de bicicletă, 60 lei/buc., jante de
tablă pt. Nissan, de 13, 200 lei/setul.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând tractor, 42 cai putere, cu
încărcător frontal sau fără, motor
Perkins, actele la zi, în stare per-
fectă de func

ă

ă de adunat fânul,
650-750 €. Tel. 0770-853684. (RR)

Vând tractor Renault, 42 cai
putere, 3.150 € neg., Ford Transit, 6
locuri + marfă, 2001, 4.400 € neg.
Tel. 0771-387519. (RR)

Vând urgent Opel Astra, 1.600
cmc, cutie de viteză automată,
1995, 1.700 € negociabil, Ford
Galaxy, 2.500 cmc, 1998, adusă
recent din Germania. Pre

ă,
2.500 € neg., Renault Kangoo,
1998, neînmatriculat, 1.300 € neg.
Tel. 0729-709506. (RR)

Cumpăr Dacia Papuc. Tel 0728-
464954. (RR)

Vând Renault Laguna, 2000, €
2, înmatriculată, toate verificările la
zi, dotări complete, climatronic. Pre

ă Kawasaki,
600 cmc, înmatriculat, în stare bună
de func

ă în ă,
neînmatriculată, 800 €. Tel. 0766-
103934. (RR)

Vând tractor Fiat, cu anvelope
noi, plug reversibil, disc, remorcă,
trailer, transport utilaje, aduse
recent din Germania. Tel. 0723-
850354. (RR)

Cumpăr motocicletă de 125, să
fie cu pornire automată

ă de func

ă de ales grâu, stare
bună, 1.000 € negociabil. Tel. 0764-
563280, 0722-511686. (RR)

Vând Dacia Nova, 1998, cu acte
la zi, 700 €, un Matiz, 2004, 1.500 €
negociabil. Tel. 0731-147557. (RR)

Dau la schimb 2 ma

Vând semiremorcă, 1.400 lei.
Tel. 0757-311013. (RR)

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ţie
asistat ţie pe lanţ, consum
foarte mic, stare foarte bun

ţ 2.000 €. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând 4 jante de tabl ţoli,
pentru Ford, toate la 200 lei,
ventilator, radiator, pentru Ford K.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând motociclet

ţionare. Preţ 4.000 €.
Disc pentru tractor mare, o pr

ţ 2.000 €.
Tel. 0729-727960. (RR)

Vând Volgswagen Golf 3, 1995,
diesel, înmatriculat, în stare bun

ţ
3.000 € negociabil. Tel. 0785-
390778, 0255-517830. (RR)

Vând motociclet

ţionare, 600 €, Ford Fiesta,
ro ţar

ţionare. Tel. 0721-
508932. (RR)

Vând ma

Auto-Moto-Velo
Vând Fiat Panda. Pre

ă, înmatriculat în
România, cu actele la zi. Pre

ă, 121.000
km reali, aspect interior

ălzite, tapi

ă, volan piele
reglabil, proiectoare cea ă, cotieră,
primul proprietar. Pre

ă ă. Tel.
0749-044785.

Vând autoturism Dacia Logan
echipare full option + îmbunătă

ă, foarte între ă,
acte la zi. Pre

ă văzută. Tel.
0755-976553.

Vând autoturism marca Volks-
wagen Golf 3, an fabrica

ă, cauciucuri
iarnă + vară, 284.000 km, stare f.
bună de func

ă, consum mic, ideal pentru
circula

indem online cauciucuri noi

ă România.
Comenzi

ţ 400 €. Tel.
0747-972902. (RR)

Vând Renault Clio, 1996, 2 u

ţ 1.500
€. Tel 0356-459615. (RR)

Vând Mercedes Benz, 311, 2
compartimente frig, 2005, volan
dreapta, 170.000 mile, recent adus.
Preţ 4.500 €. Tel. 0722-299987,
0721-228856

Vând acoperi

ţie
2004, motor 1.4 benzin

ţerie
orange pack, comenzi volan,
închidere centralizat

ţ
ţ 4400 €. Tel.

0744-872728.
Vând jante de aluminiu

ţiri
multe pt. sporire confort. An 2007,
înmatriculat ţinut

ţ 4550 € negociabil la
faţa locului. Merit

ţie 1994,
închidere centralizat

ţionare. Preţ 2000 €
u

ţie 2001, 56.000 km, stare
f. bun

ţie ora

V

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat

ţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la telefon 0318-
110788.

şi,
1.2 pe benzin

ş Dacia Papuc, 4
uşi. Tel. 0761-646941

Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705

Vând Opel Astra H an fabrica

şi exterior
foarte bun, aspect tehnic bun, ABS,
ESP, air-bag-uri, geamuri electrice,
oglinzi electrice înc

şi
cauciucuri de iarn şi de var

şor negociabil. Tel. 0733-358156.
Vând auto Ford Ka, înmatriculat,

an fabrica

ş. Tel. 0740-203806,
0745-609525.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

Imobiliare

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
Absolvenţii unei forme de înv ţ

ţa muncii, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi, ce va avea
loc în data de 28 septembrie 2011.

Evenimentul se va desf ţele ţ
ţul nostru, Bursa locurilor de munc ţi

va fi organizat ţa, la Casa de Cultur
ţii nr. 40 , începând cu ora 10.

Agenţii economici care doresc s
ţiei din Re ţa, str. Traian

Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380).

ă ământ care nu ăsit încă un loc
de muncă, dar

ă ării
ă pentru absolven

ă la Re ă a Sindicatelor (foaier), str.
Libertă

ă participe la Bursă î

şi-au g
şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe

pia

şura în toate jude şi în Municipiul
Bucureşti. În jude

şi

şi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Agen şi

Doamnă, 48 ani, credincioasă,
doresc să cunosc un bărbat de
vârstă apropiată. Rog seriozitate.
Tel. 0727-413281

Pensionar, 54 ani, doresc să
cunosc o femeie pana în 60 de ani,
din ora ă. Rog
seriozitate. Tel. 0762-895785

ăr, drăgu ără copii, fără
vicii, doresc să cunosc o fată
serioasă de la sat sau ora

ăsătorie, rog seriozitate.
Tel. 0720-933155

ş sau de la

ş, pentru
prietenie - c

ţar

Tân ţ, f

Matrimoniale
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL M.: Liga Nationala, CS Caras Severin - Bucovina Suceava

Joi Digi Sport 2 ora 19:00
:
Sambata Sport.ro ora 10:35

:
Sambata Digi Sport 1 ora 13:00

Sambata Eurosport 1 ora 15:15
:
Sambata Digi Sport 1 ora 17:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 12:00

:
Duminica Eurosport 1 ora 12:00

CICLISM:
Duminica Eurosport 1 ora 15:30

RUGBY Four Nations 2012: Noua Zeeland

MOTORSPORT Ro MotorSport, , Etapa

CICLISM

FOTBAL

CANOTAJ de la Varese (Italia)

. . . In

ă - Africa de Sud

Raliu 7 - Raliul

:

MOTOCICLISM

Ţara Bârsei

Turul Marii Britanii - Etapa a şaptea

Manchester United - Wigan, Premier League

MotoGP, Marele Premiu al Statului San Marino, curse

Campionatul European - Finale

Camp M pe şosea, Olanda - Masculin, contrat dividual

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
:
: ;
: -
:
: -

13 - 16 sept RALIURI - WRC, Raliul Marii Britanii;
14 - 16 sept CANOTAJ - Camp. Europene de la Varese (Italia)
14 - 16 sept TENIS Meciuri Cupa Davis;
15 - 23 sept CICLISM - ;
17 - 23 sept TENIS u .

CM pe şosea de la Valkenburg (Olanda)
Turne ATP la Metz (Franţa)

HANDBAL
La sfarsitul acestei saptamani se va da startul unei noi editii a Ligii

Nationale Masculine la handbal masculin. Iata si programul primei
etape: Etapa I-a – Sambata, 15.09. 2012: Univ. Transilvania Cluj - HC
Odorhei; HCM Constanta - Dinamo Bucuresti; CSM Bucuresti - Univ.
Poli. Municipal Timisoara;

; ASC Potaissa Turda - Stiinta Mun Dedeman Bacau; Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSM Ploiesti. Echipa CS Cara

Tot in acest week-end se va desfasura si etapa I din cadrul Diviziei
A, feminin, Seria B, din care face parte si echipa resiteana
Universitatea Resita. Programul primei etape: Etapa I-a – Duminica
16.09.2012: CSS Caracal - CSM Slatina; CS Arges Sport Muntenia
Pitesti - SCM Univ Pitesti; CS Timisoara - Univ. Timisoara;

; National Rm. Valcea - Unic C-Tin Brancusi
Tg. Jiu; HCM II Baia Mare - SC Muresul Tg. Mures; CSM Bistrita - HC
Alba Sebes.

CS Caras Severin - Univ. Bucovina
Suceava

Univ Resita
- CSM Cetate Devatrans

ş-Severin
revine pe prima scen şi în fa

şean, joi, 13 septembrie 2012, de la ora 19:00, în Sala Polivalent
şi va întâlni acas

şean iubitor de handbal va fi
un sprijin real pentru echipa noastr

ă a handbalului românesc
ără ă

din Re ă, în prima etapă a Ligii
Na

ă publicul cără
ă” se arata in comunicatul clubului.

ţa publicului
c

ţa. Formaţia resiteana
ţionale Masculine de handbal, echipa Universitatea Bucovina

Suceava. “Avem speranţa c

CICL ISM
La mai bine de o lună după ce

a ispă

ă de 29
de ani originar din Pinto este a
cincea victorie oficială într-un
Mare Tur. Contador a mai câ

ării pozitive.
Efectiv Contador a fost suspendat
din ciclism timp de

ă acerbă din partea cona
ău Joaquin Rodriguez.

upă ce nu a reu ă-l
distan
ă ărări, Contador a dat un atac

surpriză în etapa cu final la Fuente
De, când a făcut practic diferen

şit suspendarea pentru
dopaj cu clenbuterol, rutierul
spaniol Alberto Contador a
triumfat în Turul Spaniei.

Pentru rutierul în vârst

ştigat
Turul Fran şi 2009,
Turul Italiei în 2008, an în care a
triumfat şi în Turul Spaniei.

In ianuarie 2012 Contador a
fost suspendat doi ani pentru
dopaj în Turul Fran

şase luni,
revenind la începutul lunii august
în Turul Eneco.

Intrat ca principal favorit la
câştigarea Turului Spaniei, liderul
echipei Saxo Bank a întâmpinat o
rezisten

şit s

şi 16 secunde
în fa

şi 37 de secunde.

ţei din 2007

ţei din 2010,
suspendarea calculându-se din
momentul depist

ţ -
ţionalului s

D
ţeze pe acesta în marile

c ţ

ţa
în perspectiva victoriei finale.

Contador a terminat cursa cu
un avans de 1 minut

ţa lui Alejandro Valverde.
Podium a fost completat de Rodri-
guez la 1 minut

TENIS - CUPA DAVIS
Jucătorii Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Crivoi

ău este pe locul 5 în clasamentul de dublu, iar Florin
Mergea se află pe pozi

ă de Victor Crivoi (366 ATP)

ăpitanul nejucător al Finlandei, Kim Tiilikainen, se va baza pe
Jarkko Nieminen (42 ATP la simplu

ătorii români convoca

ănescu, Adrian Ungur, Marius
Copil, Victor Crivoi ău au anun ă refuză să mai răspun
dă convocărilor dacă Andrei Pavel nu este reinstalat în func ă
pitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Cei mai buni jucători români
din clasamentul ATP, Victor Hănescu

ăptămâni.
Tragerea la sor

ă
meciuri de simplu, începând cu ora 13.00, sâmbătă va avea loc cel de
dublu, de la ora 15.00, iar duminică, ultimele două partide de simplu, de
la ora 13.00. România luptă pentru rămânerea în Grupa I a Zonei Euro-
Africane.

şi Marius Copil
vor reprezenta România împotriva Finlandei în întâlnirea pentru
men

şi Marius Copil
(217ATP).

C
şi 180 la dublu), Harri Heliovaara

(257 ATP la simplu şi 159 la dublu), Timo Nieminen (341 ATP la simplu
şi 392 la dublu) şi Micke Kontinen (921 ATP la simplu şi 762 la dublu).
Marius Copil este singurul dintre juc

şi Horia Tec

şi Adrian Ungur, au declinat
participarea la întâlnirea de Cupa Davis de la finalul acestei s

ţinerea în grupa I a zonei euro-africane a Cupei Davis, care se va
disputa în perioada 14-16 septembrie, la Sala Sporturilor Horia Demian
din Cluj-Napoca.

Horia Tec
ţia 102 ATP la dublu. La meciurile de simplu,

România va fi reprezentat

ţi care s-a
mai întâlnit cu unul dintre tenismenii finlandezi în turneeleATP. În 2011,
Jarkko Nieminen se impunea în primul tur la Stockholm, cu scorul de 6-
3, 7-6 (4), în faţa lui Copil. Meciul a avut loc pe hard. (Mediafax)

La începutul acestui an, Victor H
ţat c -

ţia de c -

ţi din confruntarea România-Finlanda va avea loc
joi, de la ora 13.00. Vineri, în prima zi, sunt programate primele dou

PRELIMINARII CM 2014
Marti s-a desfasurat a doua etapa din cadrul preliminariilor CM

2014. Romania a castigat in fata propriilor suporteri cu scorul de 4-0 in
fata formatiei Andorrei. Vineri, Romania s-a impus in Estonia cu scorul
de 2-0. Clasament Grupa D, dupa etapa a II-a:

2 2 6 6 6
2 2 6 1 5 6
2 1 6 4
2 1 3 2 1 3
2 2 5 5
2 2 9 9

Echipă J V E Î GPGÎ +/- P
1 Romania 0 0 0
2 Olanda 0 0
3 Ungaria 1 0 2 3
4 Turcia 0 1
5 Estonia 0 0 0 - 0
6 Andora 0 0 0 - 0
Programul urmator al grupei: 12 oct 2012: Olanda -Andora; Estonia

- Ungaria; Turcia - Romania; 16 oct 2012: Romania - Olanda; Ungaria -
Turcia;Andora - Estonia.

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
: DinamoEtapa 8/34: 14 - 17 sept 2012: Vineri, 14 sept. - CFR Cluj,

ora 21.30 - Digi Sport; ş -
Concordia Chiajna, ora 19.00 - Dolce Sport; O

- Gloria Bistri
- Pandurii Târgu Jiu, ora 19.00

- Digi Sport; CSMS Iaşi - Steaua, ora 21.30 - Digi Sport; .:
U Cluj -Astra, ora 17.00 - Dolce Sport; Ceahl şov, ora 19.00
- Digi Sport; FC Vaslui - CS Turnu Severin, ora 21.30 - Digi Sport.

Sâmb

Luni, 17 sept

ătă, 15 sep

ă, 16 sept.

.: Gaz Metan Media

: Petrolul

ăul

ţelul Galaţi - Viitorul
Constanţa, ora 19.00 - Digi Sport; Rapid ţa, ora 21.30 -
Digi Sport;

- FC Bra

Duminic

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 7-a:
M V E I G GP PM

.

1. Pandurii Tg. Jiu 7 6 1 0 17 5 19p
Steaua Bucuresti 7 5 1 1 17 9 16
Astra Ploiesti 7 4 2 1 15 10 14
FC Vaslui 7 3 3 1 13 8 12
Dinamo Bucuresti 6 3 2 1 11 7 11

. U Cluj 7 3 2 2 10 14 11
7. CFR Cluj

Petrolul Ploiesti 7 2 3 2 12 10 9
9. FC Brasov 7 2 3 2 12 11 9

. Rapid Bucuresti 6 2 3 1 7 7 9
11. Gaz Metan Medias 7 2 3 2 7 8 9

Concordia Chiajna 7 2 2 3 7 11 8
13. Viitorul Constanta 7 1 4 2 9 8 7

Gloria Bistrita 7 1 2 4 4 10 5
5. Ceahlaul Piatra Neamt 7 1 2 4 6 17 5p

16. Otelul Galati 7 1 2 4 9 12 3p
17. CS Turnu Severin 7 0 3 4 5 10 3p
18. CSMS Iasi 7 0 2 5 7 14 2p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

7 2 4 1 14 11 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Echipa de handbal masculin

HCM Constanţa va debuta în
deplasare, cu suedezii de la IK
Savehof, în 27 septembrie, în
grupa B a Ligii Campionilor, în
care s-a calificat.

-

Campioana
României s-a calificat pentru a

ă ă
consecutiv în faza grupelor Ligii
Campionilor, după ce a câ

ă
toarea din 2012), Atletico Madrid
(Spania, finalista din 2012), MKB
Veszprem (Ungaria)

şaptea oar şi a patra oar

ştigat
finala turneului preliminar de pe
teren propriu, scor 26-21, cu
Tatran Preşov.

HCM va evolua în grupa B, cu
echipele IK Savehof (Suedia),
THW Kiel (Germania, câştig

şi Celje
Pivovarna Lasko (Slovenia).

TENIS - US OPEN
Scoţianul Andy Murray, campion olimpic anul acesta în turneul de

tenis,
ţin

şi-a adjudecat, luni seara, la New York, primul s
Şlem, învingându-l în finala US Open pe de

şi 54
minute de joc de o intensitate maxim

ştept
ştigat patru game-uri

la rând în decisiv şi s-a impus pentru a patra oar
Şlem dup

ău titlu de Mare
ătorul titlului, sârbul

Novak Djokovic, cu 7-6 (12/10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2, după 4 ore
ă.

Meci nebun în finala feminină de la US Open, care s-a ridicat la
nivelul a ărilor. Numărul unu mondial Viktoria Azarenka a fost la o
minge de a pune mâna pe trofeu, însă Serena a câ

ă la New Yorl.
Americanca are deja 15 turnee de Mare ă acest 6-2, 2-6, 7-5
cu bielorusa ViktoriaAzarenka.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/13 Septembrie /14 /15 /16Septembrie Septembrie Septembrie
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În data de 22 septembrie 2012
are loc echinocţiul de toamnă,
acesta fiind momentul când ziua

ământ.
şi noaptea sunt egale în orice loc
de pe P


