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Frumuseţea sfântă de pe malul apei: Mănăstirea Nerei

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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În locul unde sălbăticia a pus stăpânire pe umanitate, a răsărit,
după anii 90, una dintre cele mai importante mănăstiri din Episcopia
Caransebe ă PSS Lucian. Mănăstirea
Nera este a ă în apropierea localită ă, în Mun

ământul monahal apare la ini ădaniile
doctorului Ioan Chirilă, originar din Slatina-Nera

ărât, prin decizia de înfiin ă la 19 iulie 1994, ca
biserica mănăstirească să fie închinată Sfintei Cuvioase Paraschiva.
Emilian Birda

ământului monahal. În cursul aceluia
ările de construc ănăstirii. Aceasta este

din lemn, are un ănă, mai degrabă, stilului moldovenesc. În
anul următor, 1995, a fost ridicată o clădire ce cuprinde chiliile maicilor

ăicu ă producă tot mai mult ceai, cu
plantele culese cu mâna lor. Atunci când nu le găsesc în Parcul Natural
Cheile Nerei-Beu ăbat sute de kilometri, ca să
găsească cele mai alese mirodenii. Treptat, de la ceaiuri, femeile au
trecut la prepararea de creme medicinale, care sunt la mare căutare în

zilele noastre. De altfel, prin produc ă, se produce
ământul monarhal, care î ă se

sus ă financiar. Toate aceste produse naturiste, care constau în
ceaiuri, tincturi sau alimente, sunt comercializate în magazinul
mănăstirii

ănăstirea are o frumoasă bibliotecă, ateliere de
pictură, de litografie ă în lemn.

ă Mănăstirea Nera a luat na
ă în prezent la construirea unui a ământ social

pentru copiii supradota ările sunt oprite, din cauză că
nu sunt bani. Valorea investi ă la 500.000 de euro”, a spus
primarul comunei Sasca Montană, Ion Policean. Centru prevede
ridicarea a cinci clădiri, cu o capacitate de 62 de locuri. Atunci când
lucrările vor fi gata, copiii talenta ărace pot
studia pe perioada unui an întreg, alături de cadre didactice specia-
lizate, astfel încât să î

ă acest proiect, ob ănăstirii a ini
ătrâni.

şului, aşa cum o catalogheaz
şezat

şez şi prin str
şi fost director al

Asocia şti. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a hot

ş, episcop al Caransebeşului în perioada 1994-1996, a
pus piatra de temelie a aşez şi an
au început lucr

şi se aseam

şi atelierul de plante medicinale. Pe parcursul anilor, laboratorul s-a
dezvoltat, iar m

şni

şi un venit
consistent pentru aşez şi permite s

şi în toate magazinele bisericeşti ale Episcopiei
Caransebeşului. M

şi de sculptur

ştere Funda
şez

şi dezvolte mai bine, aptitudinile pe care le au.
Pe lâng ştea m şi un proiect social

ce prevede construirea unui azil pentru b

ţii Sasca Montan ţii
Locvei. A ţiativa

ţiei Christiana din Bucure
ţare, dat

ţie la biserica m

ţele au început s

ţa, maicile str

ţia local

ţin

Tot pe lâng ţia Metamor-
fosis, care lucreaz

ţi. „Momentan, lucr
ţiei se ridic

ţi, care provin din familii mai s

ţiat

Centru pentru copiii deştepţi

(Andrei Cristea)

Amenzile de miliarde, chiar dacă aplicate,
nu rezolvă problema deşeurilor

Deşeurile constituie o permanentă proble-
mă pentru orice comunitate iar exploatarea lor
haotică este un pericol cert pentru civilizaţia
actuală. Aceste aspecte au fost demonstrate
de-a lungul timpului iar Tiberiu Pădureanu,
directorul Asociaţiei Intercomunitare Intercom
Deşeuri Caraş-Severin (ADI) şi al societăţii
Ecosal, a afirmat, cu ceva timp în urmă că
gradul de civilizaţie al unei naţiuni, al unui stat,
poate fi măsurat şi din punct de vedere al
gunoiului. Cu cât gunoiul este mai umed, cu
atât acel stat se află în urmă. Dacă deşeurile
sunt uscate, atunci avem de-a face cu un grad
de civilizaţie superior, pentru că intervine
colectarea selectivă şi prelucrarea deşeurilor
spre folosinţă energetică sau refolosire.
Tiberiu Pădurean a făcut recent o trecere în
revistă a momentului actual în procesul de
implementare a proiectului Sistem de
Management Intregrat al Deşeurilor la nivelul
judeţului, proiect finanţat prin Programul

Operaţional Sectorial de Mediu. Dincolo însă
de derularea acestui proiect - vital pentru judeţ
- şi de atribuţii ADI (în paranteză fie spus,
Tiberiu Pădureanu şi reprezentanţii Consiliului
judeţean se luptă şi acum cu mentalităţile
primăriilor vizavi de gestionarea deşeurilor),
problema acestor deşeuri este una complexă
iar complexitatea ei a fost relevată inclusiv de
Sergiu Tent, reprezentantul Autorităţii
Naţionale de Reglementare a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice pe zona Vest
(ANRSC). Tent arată că, totuşi, Caraş-
Severinul se află în faţă pe lângă alte judeţe
din vest dar e nevoie neapărat de şase staţii de
transfer pentru gestionarea deşeurilor. Acest
tip de obiectiv este agreat deANRSC.

”Gunoiul este Cenuşăreasa serviciilor
comunitare, susţine Sergiu Tent. Dar, ar fi bine
să nu se mai pună atât problema preţului
ridicării deşeurilor, dacă dorim să avem oraşe
şi localităţi curate. Primarii trebuie să înţeleagă

că aşa cum plătesc energia electrică, aşa
trebuie să achite şi preţul gunoiului. Iar dacă
oamenii nu plătesc, primăriile trebuie să ia
măsuri coercitive, e singura soluţie. Ştiu că unii
primar îşi negociază poziţiile în ADI, dar nu e
normal. Din partea mea, există o deplină
deschidere către Ecosal Caraş-Severin, care
e singurul operator acreditat să se ocupe de
gestionarea deşeurilor.Ar fi bine să se înceapă
colectarea selectivă a deşeurilor dar vă spun
că mai mute tipuri de containere ridică preţul.”

Pe de altă parte, comisarul şef al Gărzii
Financiare Caraş-Severin, Marius Cârpean,
prezent la discuţie, spunea că e nevoie în judeţ
de mai multe puncte de depozitare, având
astfel un punct de vedere diferit faţă de
reprezentantul ANSCR. Cârpean a reiterat
ideea că amenzi de miliarde de lei vechi nu
rezolvă problema şi că instituţiei pe care o
conduce i-ar fi uşor să aplice doar aceste
sancţiuni financiare. (DanApostolescu)

Pregătiţi ”european” pentru angajare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin organizează astăzi,

27 septembrie 2012, de la ora 12, în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Seminarul Intermediar al proiectului
„Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”, proiect cofinanţat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013, din Fondul Social European, Axa Prioritară 2: „Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi
pe o perioadă de 36 de luni (1 octombrie 2010 - 30 septembrie 2013),
proiectul are drept obiectiv general asigurarea corelării aspiraţiilor
elevilor cu oferta educaţională şi cu cererea pieţei muncii, ne
informează Camelia Şuşco, expert informare şi publicitate. Obiectivele

specifice ale proiectului sunt furnizarea de servicii de orientare şi
consiliere de calitate pentru elevii înmatriculaţi în sistemul naţional de
învăţământ, crearea unui cadru funcţional în vederea oferirii de
consiliere şi orientare de calitate, realizarea unei platforme virtuale în
vederea asigurării accesului la servicii privind consilierea şi orientarea
profesională şi dezvoltarea resurselor şi implementarea unui model
integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională. Proiectul îşi
propune consilierea unui număr total de 6.000 de elevi din judeţele
Caraş-Severin şi Mehedinţi, crearea unei reţele de consiliere şi
orientare profesională pentru cele două judeţe partenere şi a unei
platforme virtuale comună, realizarea unui ghid de consiliere pentru
diriginţi şi consilierii şcolari, dar şi materiale informative pentru elevi,
părinţi şi partenerii sociali. (DanApostolescu)

Respect participan ii
în trafic!
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modifi-
cării statului de func

ărâre privind modificarea statului
de func ă" a
mun. Re ării activită

ărâre privind constituirea Comisiei
Tehnice deAmenajare a Teritoriului

ărâre privind aprobarea compo-
nen ă a
persoanelor care doresc să ob ă calitatea de
administrator de imobile, constituirea comisiei de
solu

ărâre pentru aprobarea Regula-
mentului privind cre

ăsărilor de curte în mun. Re
ărâre de modificare a art. 1,

respectiv art. 1 din Anexa la H.C.L. 1/13.01.2011
privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii
rezultate din raportul de evaluare nr. 8859/
15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară WC
public, Complex Nera parter apar

ărâre privind aprobarea valorii
rezultate din raportul de evaluare nr. 8860/
15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară Spa

ărâre privind aprobarea valorii
rezultate din raportul de evaluare nr. 8861/
15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară Spa

ărâre privind modificarea unor
pozi

ĂZI, capitolul PARCĂRI respectiv capitolul
SEDI I ADMIN ISTRATIVE . d in HCL nr.
48/28.02.2012 privind însu

ătuiesc domeniul publicai
Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
Conven ă între Consiliul
Local al municipiului Re

ă ării de
servicii sociale de interes local.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ării pentru extinderea
construc ătre domnul
COTOLAN NICOLAE

ărâre privind scoaterea din
domeniul public

ării ării unor mijloace fixe
aflate în gestiunea S.C. CET 2010 Re

ărâre privind aprobarea dezli-
pirii terenului în suprafa ă de 640 mp din suprafa

ă în C.F. 1989 Re ă nr. top
979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1,
pentru realizarea unui drum, situat în municipiul
"Re

ărâre privind stabilirea Parcă-
rilor publice de pe raza Mun. Re

ări publice cu plată fără pază".
Proiect de hotărâre privind aprobarea

achizi ării prin cumpărare de către Municipiul
Re ă de 16.000 mp, situat
în Re

ărâre privind reorganizarea
Serviciului Public - „Direc

ărâre privind aprobarea modifi-
cării organigramei

ă din subordinea Consiliului Local
Proiect de hotărâre privind modificarea

Statului de func

ărâre privind modificarea art.
2, art. 3 din H.C.L. nr. 351/25.10.2011 privind apro-
barea planului de ocupare a func

ă Socială", al
Serviciului Public „Direc

ă", al Serviciului Public Comunitar de
Eviden ă a Persoanelor Re

ă" pentru anul 2012.
Proiect de hotărâre privind reducerea numă-

rului de 10 ture pe traseele secundare subven
ălători în mun. Re

ărâre privind aprobarea
tarifelor pentru închirieri auto

ă, aplicate de către
Serviciul Public „Direc

ărâre privind revocare art. 1 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2012.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modifi-
cării statului de func

ără perso-
nalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local,

Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2
din H.C.L. nr. 66 din 27.03.2012 privind aprobarea
externalizării serviciilor de pază la obiectivele Aglo-
merator - Valea ădina Zoologică „Ion
Cri

ţii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Re ţa.

Proiect de hot
ţii ţiei „Poliţia Local

ţa ca urmare a reorganiz ţii.
Proiect de hot

ţei comisiei pentru examinarea profesional
ţin

ţionare a contestaţiilor, precum

ţiei de administrator de imobile.
Proiect de hot

ţinerea animalelor
domestice ţa.

Proiect de hot

ţinând domeniului
public al Municipiului Re ţa.

Proiect de hot

ţiu
Comercial nr. 1, situat în Re ţa, str. Traian Lalescu
nr. 18, parter aparţinând domeniului privat al
Municipiului Re ţa.

Proiect de hot

ţiu
Birou, Complex Re ţa Nord, et. 2 ap. 6 aparţinând
domeniului privat al Municipiului Re ţa.

Proiect de hot
ţii din inventarul bunurilor care aparţin dome-

niului public al municipiului Re ţa de la capitolul
STR

ţa la data de 31.12.2011.
Proiect de hot
ţiei de Parteneriat încheiat

ţa ţia Caritas a
Diecezei Timi ţiilor

ţilor de finanţare necesare furniz

ţa, a suprafeţei de 4 mp
teren, situat în Re ţa, Aleea Gladiolelor, nr. 2, sc. 2,
ap. 3, în vederea concesion

ţiei existente cu un balcon c
ţia COTOLAN ELENA.

Proiect de hot

ţa în vederea scoaterii din
funcţiune, cas

ţa S.R.L.
conform anexei.

Proiect de hot
ţ ţa

identificat ţa Român

ţa, zona Triaj.
Proiect de hot

ţa ce vor funcţiona
în regim de „parc

ţion
ţa a unui teren în suprafaţ

ţa, zona Stavila.
Proiect de hot

ţia pentru întreţinerea

ţii al Instituţiei
Publice - „Clubul Sportiv Municipal ţa", cu
personalitate juridic

ţii al Serviciului Public "Direcţia
Impozite

ţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţ

ţia de Taxe
ţii

de Urgenţ
ţ ţa, al Serviciului Public

„Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa"

ţia Poliţia Comunitar

ţionate
de transport public local de c ţa.

Proiect de hot
ţului

pentru transportul cu autobuze
ţa de munc

ţia pentru întreţinerea

ţii al Serviciului Public Comunitar
de Evidenţa Persoanelor al mun. Re ţa, f

Ţerovei

şi

şi organigrama Direc
şi

şi de Urbanism.
Proiect de hot

şi aprobarea
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru
îndeplinirea func

şterea şi de
şi a p şi

şi

şi

şi

şi
şi

şi

şirea inventarului
bunurilor care alc

şi

şi şi Federa
şoara referitoare la stabilirea condi

şi a modalit

şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşi

şi

şi so

şi trecerea în domeniul privat al

Municipiului Reşi
şi valorific

şi

şi

şi

şi

şi
şi

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local".

Proiect de hot
şi a Statului de func

Şcolar Reşi

şi Taxe".
Proiect "'de hot

şi Impozite", al
Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situa

şi
şi

Privat al municipiului Reşi şi al Serviciului Public
„Direc

şi

şi utilaje, a pre
şi a tarifelor medii

orare privind for
şi

Repararea Patrimoniului Consiliului Local".
Proiect de hot

şi

şi Gr
şan", respectiv revocarea H.C.L. nr. 138/2012.
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Circulaţia pe B-dul Republicii, de la intersecţia cu Strada Ţarcului pân

ţii, pe sensul de mers spre Câlnic, va fi închis
ţi, 25.09.2012 pân

ţionat
ţi s

ţa, Mihai Stepanescu, a avut o întrevedere
cu ministrul Educaţiei, Cercet

ţie a obiectivelor promovate de c
ţia public

ţare.Acestea sunt urm
ţa cu program normal, prelungit

ţii de studiu la Liceul deArt ţa.
La aceea

ţii Eftimie Murgu de a preda Consiliului Local Casa
Studenţeasc ţinut
o finanţare de la Ministerul Educaţiei pentru realizarea lucr

ţia de înv ţ
ţia acestor lucr ţa

poate prelua obiectivul dup ţia final ţiei, aceasta fiind
varianta cea mai eficient

ţare anterioar
ţ

ţii

ţia pentru Întreţinerea
ţa a finalizat lucr

ţ
ţia ofer

ţiei se ridic

ţia pentru Întreţinerea
ţa a început plantarea

r ţia proprie. Este vorba de aproximativ
2.400 de crizanteme, 5.700 de panseluţe

ţiul din preajma fântânii cinetice
din Centrul Civic, cel de lâng

ţiunile de plantare vor continua în parcul din Piaţa Traian Vuia, Parcul
Tricolorului

ă
la semaforul de la confec ă
începând de mar ă sâmbătă, 29.09.2012. Măsura este
necesară pentru derularea lucrărilor de frezare în vederea asfaltării
carosabilului. În perioada men ă, transportul public local de persoane
va fi deviat pe B-dul Muncii. Conducătorii auto sunt ruga ă utilizeze rute
ocolitoare.

Primarul municipiului Re
ării, Tineretului

ătre
administra ă locală ă din anul 2008, din lipsă
de finan ătoarele

Grădini ă PP7 din cartierul
Moroasa;

Acoperi ă cu mansardă la sala de sport a Colegiului
Economic al Banatului Montan;

Extindere spa ă Sabin Pău

ă
ă, fostul Teatru de Vară. Universitatea Eftimie Murgu a ob

ărilor de
reabilitare ă. Institu ă ământ a
contractat un constructor pentru execu ări. Municipiul Re

ă recep ă a investi
ă atât din punct de vedere economic, cât

ă proiectul a avut o finan ă, prin urmare
obiectivul nu ar putea fi promovat în vederea finan ării printr-un program
european sau guvernamental, nici măcar de către municipalitate.

La ora actuală sunt probleme vis a vis de infiltra
ă, inclusiv la clădirea existentă.

Direc
ăriei Municipiului Re ările de

asfaltare a parcării de lângă Hotelul Semenic, cu o suprafa ă totală de
1.300 mp. Loca ă 40 de locuri de parcare, la care se adaugă alte 20
de locuri special amenajate pentru taximetre. În proiect a fost cuprinsă

ătoare vor fi trasate
ătoare.

Valoarea totală a investi ă la aproximativ 55.000 de lei.

Direc
ăriei Municipiului Re

ăsadurilor de toamnă din produc

ă în prezent, au fost amenajate spa
ă fântâna arteziană din Triaj, jardinierele din

zona Hen, cele din cartierul Lunca Bârzavei (zona Victoria)
ăriei MOL.

Ac

şi
şi Sportului, Ecaterina

Andronescu, unde a prezentat o situa
şi care sunt sistate înc

şi creş

ş tip şarpant

şi întâlnire s-a abordat subiectul privind solicitarea
Universit

şi acoperire a Teatrului de Var
şi

şi tehnic.
Un alt aspect este c

şi de stabilitatea
terenului în zon

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local din cadrul Prim şi

şi
înlocuirea bordurilor vechi cu altele noi, la fel ca în celelalte zone reabilitate
din municipiu, iar în zilele urm şi marcajele
corespunz

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local din cadrul Prim şi

şi 2.200 de verze ornamentale.
Pân

şi cele din
preajma benzin

şi sensul giratoriu din zona Intim.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

:
�

�

�

Institu
-

-

-
-

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Consiliului Consultativ pentru Protecţia
Consumatorilor al judeţului Cara

ţean pentru Protecţia Consumatorilor Cara

ţiilor
generale ţile de alimentaţie public

ţiei
ţiei unor episoade de toxiinfecţie alimentar

ţii suplimentare v ţi adresa Instituţiei
Prefectului Judeţul Cara

ş-Severin organizeaz

şedin
ş-Severin, cu urm

şurat
ş-Severin în perioada

ianuarie august 2012.
Informare privind verificarea asigur şi respect

şi specifice de igien şi
desfacere de pe traseele turistice în vederea prevenirii apari şi
evolu

ş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economic şi
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

ă joi, 27
septembrie, cu începere de la ora 11.00, la sediul Palatului Adminis
trativ, sala de la parter,

ătoarea tematică:
Raport privind activitatea desfă ă de către Comisariatul

Jude

ării ării condi
ă în unită ă

ă.
Diverse.

Pentru informa ă pute
ă

1.

3.

2.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 25 septembrie 2012

Clisura Dunării a ajuns în atenţia întregii ţări şi a
fost pusă în lumină nefavorabilă, din cauza celor
care conduc societatea Moldomin. Odată clarificate
aspectele legate de privatizare, societatea tot nu a
putut ajunge în exploatarea elveţienilor de la Mineco.
Asta din cauză că situaţia terenurilor pe care se află
Moldomin nu a fost clarificată. Mai exact, acestea nu
au putut fi intabulate.

Aleşii judeţeni au luat în discuţie acest subiect,
mai ales că unul dintre consilieri ocupă şi postul de
director al Agenţiei de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară din Caraş-Severin. Gheorghe Roşeţi, cel
care conduce instituţia la nivel de judeţ, a ţinut să
precizeze că situaţia are rezolvare. “Toate terenurile
libere au fost intabulate. Litigiile au fost discutate şi
au fost în atenţia noastră”, a declarat directorul
Ghoerghe Roşeţi. Deşi pare greu de crezut că
lucrurile se vor îndrepta, cel care conduce instituţia a
ţinut să arate că Agenţia sa se preocupă de
problemele esenţiale ale judeţului.

Indiferent cum ar sta lucrurile, odată soluţionată
problema intabulării terenurilor de la Moldova Nouă,
finalizarea tranzacţiei cu elveţienii ar duce la crearea
a 700 de locuri de muncă în zona oraşului din Clisura
Dunării. “Este un moment bun pentru investirea în
cupru, mai ales că la Moldova Nouă există
capacitate. Cred că investiţia ar dezvolta şi portuar
zona. Valorificarea zăcământului e un lucru
constructiv”, a concluzionat preşedintele Consiliului
Judeţean, Sorin Frunzăverde.

Până când se rezolvă situaţia terenurilor, ultima
repriză de poluare de la Moldomin SAMoldova Nouă
a alertat, încă o dată, autorităţile locale şi judeţene,

în pragul acestei toamne. Asta mai ales că limita
maximă a fost depăşită de 30 de ori. Autorităţile din
Serbia s-au prezentat imediat la conducerea
oraşului Moldova Nouă, ca să clarifice problema.

“Oamenii sunt nemulţumiţi la fel ca şi noi că, de 4-
5 ani, nu se ia nicio măsură. Nu au putut vedea nici
măcar un stâlp montat, care să îi convingă de faptul
că autorităţilor române le pasă. Toată lumea este
decisă să scrie o adresă comună către Guvernul
României, cel al Serbiei şi către Comisia Uniunii
Europene”, a declarat edilul-şef al oraşului Moldova
Nouă, Matei Lupu. Până ca autorităţile să ia vreo
măsură, oficialii de la Moldomin s-au îndurat să ia
măsuri. Împreună cu administraţia locală, aceştia au
umectat iazul Tăuşani. În plan, urmează şi celelalte,
astfel încât poluarea să fie redusă.

Poluare inadmisibilă

Cuprul şi poluarea de la Moldomin
atrag atenţia autorităţilor

La finele săptămânii trecute, Partidul Social-Democrat a finalizat listele
cu candidaţii la alegerile parlamentare. Acestea însă, mai trebuie validate
şi de colegii lor de la centru, după care vor ajunge la Biroul Electoral. Astfel
că, este posibil ca lucrurile să se mai schimbe. Până una alta, cel puţin la
nivel de Caraş-Severin, lista pare să mulţumească pe toată lumea. “Toţi
colegii mei sunt valoroşi. Până una alta, aşteptăm decizia Consiliului
Naţional, care, potrivit statutului, va decide candidaţii. După validarea lor,
începe campania electorală. Oricum, trebuie să menţionez că oricare
dintre variante ar fi ieşit, ar fi avut asprijinul meu, pentru că toţi sunt
valoroşi”, a declarat preşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Mocioalcă.

Pentru Colegiul Bocşa, în bătălie va intra preşedintele PSD Caraş-
Severin, Ion Mocioalcă.

Colegiul 3 va fi reprezentat de preşedintele UNPR Caraş-Severin, Ion
Tabugan. Asta, potrivit înţelegii semnate între cele două partide la nivel
naţional.

Potrivit votului social-democrat, Tudoriţa Nicula intră în competiţia
pentru ocuparea fotoliului de deputat pentru zona Reşiţa.Aceasta l-a învins
pe contracandidatul său, Ioan Benga.

În ce priveşte desemnarea unui candidat la funcţia de senator, medicul
Aurel Duruţ va reprezenta Colegiul Reşiţa. Acesta l-a învins pe Ioan Talpeş
cu o diferenţă covârşitoare.

Potrivit înţelegerii cu PNL, liberalii îşi vor desemna candidaţii pentru
celelalte colegii din Caraş-Severin. Cele vizate sunt: Caransebeş şi Oraviţa
la deputaţi şi Caransebeş-Moldova Nouă pentru Senatul României. Filiala
judeţeană a PNL urmează să îşi desemneze candidaţii în perioada
următoare.

PSD a trimis la Bucure}ti lista
candida]ilor la parlamentare

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

{edin]a Consiliului Consultativ pentru
Protec]ia Consumatorilor
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Suntem cei mai buni!

COLEGIUL TEHNIC CĂRĂ ă cu tradi
ă

candidaturi aplicate pentru exerci
ă, din totalul de 209 candidaturi IVT aplicate.
Proiectul LLP-LdV/IVT/2012/RO/130, intitulat „Eurointegrare

profesională prin mobilitate educa ă - Viitorul meu începe azi!”, clasat
pe primul loc, se adresează elevilor clasei a X-a Liceu tehnologic, care

ă-pielărie
ă de un grant de 52 008 euro, reprezentând

cheltuieli de transport, subzisten ă, organizare ătire lingvistică,
pedagogică ă. Plasamentul va avea loc în perioada 11.02.2013 -
3.03.2013 în ora

ă către via ă prin parteneriate europene -
ÎNVA Ă SĂ FACI!”, clasat pe locul trei, se adresează elevilor clasei a X-a
Liceu tehnologic ce se pregătesc în domeniul Construc ări
publice. Acest proiect beneficiază de un grant de 48 246 euro,
reprezentând acelea

ăptămâni

ă cuprinde 16 elevi care vor fi selecta
ă practică de specialitate, testare orală

a cuno ă, spaniolă sau germană. Le dorim mult succes!

ŞAN REŞI şcoal

şi III pe

şi este coordonat de prof. Leontina La şi prof. Dalina
Rancu. Proiectul beneficiaz

şi preg
şi cultural

şul Granada din Spania.
Cel de-al doilea proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/112, denumit „Tranzi

şi lucr

şi categorii de cheltuieli şi este coordonat de prof.
Dalina Rancu şi prof. Mioara Trandafir. Mobilitatea va dura trei s şi
se va derula în Germania, oraşul Dusseldorf între 13 mai -2 iunie 2013

Fiecare grup

ştin

ŢA este deja o ţie
în derularea de proiecte europene Leonardo da Vinci. Cele dou

ţiul 2012, s-au clasat pe locul I
ţar

ţional

ţintesc calificarea Tehnician designer vestimentar din domeniul Industrie
textil ţcu

ţ

ţia
de la formare iniţial ţa profesional

Ţ
ţii, instalaţii

ţint ţi prin concurs,
constând din interviu de interese, prob

ţelor de englez
Prof. Leontina La ărăţcu, Colegiul Tehnic C ţaşan Reşi

Vând p şa
zona cet

ădure 1,5-3 ha în Boc
ăţii. Tel. 0732-097398.

De vânzare apartament 2 came-
re, confort 1, decomandat, la Moldo-
va Nouă, cu vedere la Dunăre, pre

ă,
mobilat, utilat, parchet, geamuri ter-
mopan, u ă metalică, baie marmu-
ră, convector + boiler, bloc izolat
situat în zona căminelor, lângă liceul
Traian Vuia. Tel. 0745-568602.

Vând în Re

ărămidă, confort
1, compus din 2 camere decoman-
date ă de
59,70 mp ă la subsol 13,24
mp, pre

ă pia ă. Complet refăcut,
mobilat, u ă fier, geamuri termopan,
aer condi

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând casă Zorlen
ădină bună,

fântână, poate fi reparată sau de-
molată. 6500 €. Tel. 0728-510783.

Vând casă Dealul Crucii Re
ă lini ă, are 4 camere, anexe,

centrală, baie, garaj. Pre

ă

ţ
10.500 € neg. Tel. 0746-773282.

De vânzare teren intravilan 800
mp, în Re ţa, ie

ţ 20 €/mp neg. Tel.
0725-165209.

Vând apartament, 3 camere, se-
midecomandat, Micro 1, modificat,
complet renovat, mobilat

ţ 25.000 €. Tel. 0721-
150717 sau închiriez cu 120 €.

Vând apartament cu o camer

ţa pe bd. Alexandru
Ioan Cuza bloc 32 sc. 3 ap. 3, apar-
tament la bloc din c

ţe, în suprafaţ

ţ 40.000 €. Tel. 0720-311810
Vând apartament cu 2 camere

confort 3, zona Calea Caransebe
ţ

ţionat, etaj 3. Preţ negocia-
bil 18.400 €. Tel. 0747-057865.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţu Mare, 564
mp, are 3 camere, gr

ţa,
zon

ţ 17.500, nu
rata. Tel. 0732-624586.

Vând teren Bratova 5000 mp cu
utilit ţi. Tel. 0726-701010.

şi şire spre Caranse-
beş, km 1, pre

şi utilat
modern. Pre

ş

şi

şi dependin
şi box

şu-
lui nr. 5 lâng

ş

şi

şi
ştit

Imobiliare
Vând apartament 2 camere

conf. 1, et. 1 din 3, bl. c

.
-

ţiri, Aleea Construc-
torilor, preţ 5000 € negociabil. Tel.
0730-139529.

Vând cas

ţ

ţiri, Micro 2, piaţa Intim.
Tel. 0724-700792.

Schimb cas
ţiri, renovat

ţa. Tel.
0771-449583.

Vând cas

ţ ţ
18.000 € neg. Tel. 0730-972052

Particular, închiriem aparta-
ment, 2 camere, confort 1, complet
utilat, inclusiv central

ţa, în curte
comun

ţ
12.000 € negociabil. Tel. 0741-
528025, 0727-413281

Vând sau schimb cas ţar

ţ 32.000 € negociabil. Tel.
0723-279221

ărămidă,
balcon închis, termopane, centrală
termică, calorifere noi, zonă lini ă,
lunca veche. Tel. 0724-465989.

Vând apart 3 camere, conf. 1,
decomandat, etaj 3, str. Făgăra

ă, termopane, balcon,
2 băi, 34.000 €. Tel. 0722-619119.

Vând apartament 1 cameră,
Aleea Tu

ă, termopane, mobilă
tineret, aragaz. 14.000 €. Tel. 0744-
796637.

Vând urgent cameră de cămin
cu îmbunătă

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

Vând apartament 2 camere cu
îmbunătă

ă Boc ă cu
îmbunătă ă recent, cu
apartament confort 1 Re

ă, 3 camere, bucătărie,
zona Mociur, 1.000 mp, grădină cu
pomi fructiferi, vi ă de vie. Pre

ă de aparta-
ment, zona Intim. Tel. 0727-020821

Vând casă în Re
ă, cameră, bucătărie, baie,

coridor, gaz, apă, curent. Pre

ă la ă.
Tel. 0743-231762

Vând casă, 3 camere, bucătărie,
baie, 110 mp, curte +grădină, 155
mp. Pre

ştit

şu
lui, 80 mp, mobilat şi utilat, izolat
termic, central

şnad, etaj 3, 30 mp, izolat
termic, central

şa Montan

şa montan

şi

şi

ANUNŢ
PRIM A ŢA

ORGANIZEAZ
ĂRIA OR

Ă
ÎN PERIOADA 18.10.2012-19.10.2012

Ş ORAVI

CONCURS pentru ocuparea postului de
EF SERVICIU -

- Serviciul Secretariat Administrativ si Rela
ă de conducere, existentă vacantă

în cadrul aparatului de specialitate

Ş
ţii cu Publicul

funcţie contractual

Concursul se va desfă ăriei Oravi
ă

ăzute de art.6 din ANEXA la H.G. nr. 286/2011, iar
condi ăzute de art.3 din acela

ă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licen ă sau echivalentă;

studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administra
ării func

ării func

şura la sediul Prim şi va consta
în desf şurarea probei scrise şi a interviului;

Dosarul de înscriere va con
şi act normativ;

ţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.60

ţine actele prev
ţiile generale de participare la concurs sunt cele prev

studii universitare de licenţ
ţ

ţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercit ţiei publice;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercit ţiei contractuale de conducere,
minim 6 ani;

PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

CONDI

ŞURARE A CONCURSULUI

ŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

CONDIŢII DE DESFĂ

Proba scris şura în data de 18.10.2012, ora 10.00, la sediul Prim
şura în data de 19.10.2012, ora 14.00, la sediul Prim

şi afişarea rezultatelor
se va face pân

ă se va desfă ăriei iar interviul se va
desfă ăriei;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura PRIMĂRIEI ORAVI ă la data de
05.10.2012 ora 14.00

Selec
ă în data de 12.10.2012 ora 14.00

Rela ăriei Oravi

ŢA- pân

ţia dosarelor de concurs, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS” precum

ţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Prim ţa. Tel.
0255 571133.-

�

�

�

�

�

�

:

ANUNŢ LICITAŢIE
Subscrisa S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., cu sediul n Re i a, str.

Horea, bl. A7, parter, jud. Cara -Severin n calitate de lichidator
judiciar, al debitoarei S.C. AGROMEC EFTIMIE MURGU S.A. cu
sediul n Eftimie Murgu, jud. Cara -Severin, Dosar 6748/115/2005,
anun scoaterea la licita ie public a urmatoarelor bunurilor aflate n
patrimoniul debitoarei

Ma in de mpr tiat ngr minte MA35,
Plug purtat 2 buc.,
Semanatoare p ioase SUP 29,
Remorc ,
Remorc platform .
Bunurile vor fi scoase la licita ie ca de euri fier vechi, conform

hot r rii adun rii creditorilor din data de 07.05.2012.
Prima licita ie se organizeaz n data de 02.10.2012, ora 12, la

sediul lichidatorului judiciar. n cazul n care la primul termen bunurile
nu vor fi valorificate, licita ia se va organiza n fiecare zi de mar i, la
aceea i or .

Pentru informa ii suplimentare i pentru cump rarea caietelor de
sarcini v rug s ne contacta i la tel /fax 0255 213468.

ş ş ş

ş

ş

ă ă ă ă

ă
ă
ă ă

ă ă
ă

ă

î î
-

ţ
â

ţ î
Î î

ţ î ţ

ţ
ţ . -

ş ă
ă ăm ă

î ţ
î

î
ţ ţ î

ş
ş

ş
ă ă

:
�

�

�

�

�

Anun public privind decizia etapei de ncadrareţ î
CALIN ALINA, titular al proiectului Construc ii pentru exploata ii

agricole’’ anun publicul interesat asupra lu rii deciziei etapei de
ncadrare de c tre Agen ia pentru Protec ia Mediului Cara Severin
n cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de
evaluare adecvat : f r evaluarea impactului asupra mediului, n
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul Construc ii pentru exploata ii agricole’’ propus a fi amplasat
n extravilan Bozovici.

Proiectul deciziei de ncadrare i motivele care o fundamenteaz
pot fi consultate la sediul Agen ia pentru Protec ia Mediului Cara
Severin din Re i a, strada Petru Maior, nr. 73, n zilele de luni-vineri
ntre orele 8-16, precum i la urm toarea adres de internet
http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate nainta comentarii/observa ii la proiectul
decizirei de ncadrare n termen de 5 zile de la data public rii
prezentului anun , p n la data de 01.10.2012
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Respect@ participan]ii în trafic!
Asocia

ă Studen ă Re ăria Municipiului Re
ă în data

de 29 septembrie 2012 cea de- a doua edi
ă simbolic “Respectă Participan ărei scop este

promovarea respectului între participan ă sau
patru ro

ătorul
12.30 - întâlnire la GREEK BISTRO (Triaj);
14.00 parada motocicletelor prin Re

ţia “Guerrilla Motors” Re ţa în parteneriat cu Casa de
Cultur ţeasc ţa, Prim ţa

ţie Judeţean Cara
ţie a campaniei auto-moto

intitulat ţii în Trafic!”, a c
ţii în trafic, fie ei pe dou

ţi. Motto-ul acestei campanii este “Respectul, precauţia
ţ - cei mai buni tovara

- ţa;
15.00 - întoarcere la GREEK BISTRO (Triaj);
16.00 - gula

ţii suplimentare: telefon 0742 570.349 0731 423.876

şi
şi şi şi

Inspectoratul de Poli ş-Severin organizeaz

şi bunul
sim şi de drum!”

Programul este urm

şi

ş la ceaun
Informa - , - .

:
�

�

�

�

Cump

ţ negociabil.
Tel. 0770-445699

Vând apartament, confort 2,
Micro 3, et.3, ap.15, sc.4, cu îmbu-
n ţiri. Preţ 20.500 € negociabil.
Tel. 0252-353802

Vând cas

ţ 70.000 €. Tel. 0770-
753270

Vând apartament, 2 camere,
îmbun ţit, ocupabil imediat, zon

ţ 22.500 € nego-
ciabil. Tel. 0737-051326

Vând teren, loc drept, ideal pen-
tru construcţie cas

ţa
ţ 3 €/mp. Tel. 0737-051326

Vând cas

ţ 50.000 € negociabil.
Tel. 0747-059557, 0355-426234

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, etaj
3 , izolat termic, box ţa,
Moroasa 2. Preţ 45.000 € neg. Tel.
0769-670833, 0770-496556

Vând cas

ţ

ţ

ăr o cameră de cămin,
ofer 3.500 €, rog seriozitate. Tel.
0722-504574

Vând apartament, confort 1, 2
camere, în Micro 2, pre

ătă

ă cu etaj, cărămidă
arsă, garaj, curte, grădină, încălzire
centrală. Pre

ătă ă
foarte bună. Pre

ă, situat în zonă
bună, între Re

ă, 4 camere, baie,
bucătărie, centrală, curte, zonă
lini ă. Pre

ă, garaj, Re

ă cu 4 camere, baie,
bucătărie, curte, grădină, parcare
ma ă, gresie, podele, centrală
proprie, etc. Tel. 0745-174215,
0355-806864

Vând apartament, 2 camere,
Moroasa 2. Tel. 0770-496255

Vând urgent casă, comuna Dog-
necea, 67 mp locuibil, 200 mp curte
+ grădină, 2 camere, bucătărie, baie
cu vană, hidrofor, fosă septică, gre-
sie, faian ă, teracotă, u ă metalică,
sau schimb cu garsonieră + o mică
diferen ă. Tel. 0784-048414

Vând 3.000 mp de teren, pe
drumul Caransebe

ăm, 11 €/mp
negociabil. Tel. 0755-078696

şi şi Lugoj, 2.900
mp, pre

ştit

şi

şin

ş

şului, acces auto,
la nevoie, parcel

V nd spaâ ţiu pentru activitate
comercial ţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.

Vând ap. 4 camere, zona Teatru
de Var ţa util -

. -

ţilor exteriori,
parchet de lemn în camere, faianţ

. ţ 58.000 €. Tel. 0723-
160471, 0728-079424.

Închiriez cas

ă, S=29 mp, Re

ă, suprafa ă 120 mp, de
comandat, conf 1, et. 1, centrală în
călzire proprie, geamuri termopan,
inclusiv terase, sistem de securitate,
anveloparea pere

ă,
gresie

ă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

şi

Pre
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Senatul, primă cameră sesizată, a aprobat, în unanimitate,
ordonan

ăugată (TVA) la încasarea facturii, începând cu anul 2013.
la încasare va fi aplicată în cazul firmelor cu cifra de

afaceri mai mică de 500.000 euro, cu condi
ărilor să se facă numai prin sistemul bancar.

ţa Guvernului privind plata taxei pe valoarea
ad

ţia ca derularea
decont

Plata TVA

� �

�

�

�

ţiat va fi organizat duminic ţii ţiunea simpl ţie va fi
dezb ţilor pe 2 octombrie ţilor directe pe suprafaţ

ţia de Pl ţi ţie pentru Agricultur ţ
ţiei

Concursul de intrare în Reziden Mo
Cuantumul pl

Aproape 3.000 de posturi din înv

ă, 25 noiembrie 2012, informează Ministerul Sănătă ă a PDL pe Educa
ătută de plenul Camerei Deputa ă ă, pentru anul 2012, se stabile

ă Agen ă ă (APIA) ă ământul preuniversitar erau
neocupate la momentul începerii anului ă Ministerul Educa

şte prin act normativ, în luna
octombrie a acestui an, informeaz şi Interven

şcolar, raporteaz

� Circulara B

şi consumatori (M.O.
nr. 543/03.08.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
168/2012 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de
carne (M.O. nr. 548/06.08.2012)

Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice (M.O. nr.
550/06.08.2012)

Legea nr. 14/2003 (r 1), Legea partidelor politice (M.O. nr.
550/06.08.2012)

Legea nr. 283/2010 (r 1) privind camerele pentru
agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura şi
dezvoltare rurala (M.O. nr. 553/07.08.2012)

H.G. nr. 703/2012 pentru stabilirea activitatilor prevazute
de art. 10 din O.u.G. nr. 95/2002 privind industria de aparare,
pentru aprobarea numarului mediu maxim de personal pe
anul 2012 pentru operatorii economici din industria de
aparare, care desfasoara aceste activitati, precum şi pentru
modificarea anexelor nr. 4 şi 4a la Normele metodologice de
aplicare a O.u.G. nr. 95/2002 privind industria de aparare,
aprobate prin H.G. 1.597/2002 (M.O. nr. 557/07.08.2012)

Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale - Aranja-
mentul din 2012, aranjament administrativ pentru aplicarea
Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul
securitatii sociale (M.O. nr. 561/08.08.2012)

H.G. nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor
de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza
dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi şi
crearea de locuri de munca (M.O. nr. 563/09.08.2012)

Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2561/2012 pt. modificarea
anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind
aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile
prestate de executorii judecatoresti (M.O. nr. 569/10.08.2012)

Decizia Agentiei Na

şi pietrisului din perimetrele Sopotul Nou şi Buchin
Nord (M.O. nr. 571/10.08.2012)

Ordinul Agentiei Na

şi executie,
precum şi functii publice specifice asimilate acestora (M.O. nr.
571/10.08.2012)

Ordinul MAI nr. 187/2012 privind parcurgerea procedurilor

de transparenta decizionala în Ministerul Administratiei şi
Internelor (M.O. nr. 573/13.08.2012)

Ordinul Ministerului Afacerilor Europene nr. 730/2012
privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice şi locuintelor şi al ministrului economiei şi finantelor nr.
1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenta tehnica"
din cadrul Programului operational regional 2007-2013 (M.O.
nr. 573/13.08.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
164/2012 privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea
drepturilor de plantare din rezervele judetene şi din rezerva
na

şi completarea
H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele
operationale (M.O. nr. 577/13.08.2012)

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr.
1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirie-
rea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului
public al statului şi este concesionata administratiilor portuare
şi/sau de cai navigabile interioare (M.O. nr. 577/13.08.2012)

ăncii Naţionale a României nr. 22/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop nu

ţionale pentru Resurse Minerale nr.
5/2012 privind incetarea concesiunilor miniere de exploatare
a nisipului

ţionale a Functionarilor Publici nr.
2845/2012 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se
organizeaza programe de formare pentru functionarii publici
care ocupa functii publice generale de conducere

ţionala (M.O. nr. 574/13.08.2012)
H.G. nr. 831/2012 privind completarea art. II din Hotararea

Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea
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Legea nr. 193/2000 (r 3) privind clauzele abuzive din
contractele încheiate intre profesionisti

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

Partidele politice, alianţele politice, alianţele
electorale sau organizaţiile cet ţenilor aparţinând
minorit ţilor naţionale care particip

ţii independenţi pot depune
pân

ă
ă ă la alegerile

parlamentare
ă la data de 30 octombrie listele de candidaturi

pentru din 9 decembrie.

şi candida

alegerile parlamentare

| 7 Septembrie - 3 Octombrie 2012 |2 PRISMA

Deputa -ţii au adoptat cu 219 voturi "pen
tru", unul "împotriv ţineri proiectul
de lege privind aprobarea OUG 124/2011
care prevede majorarea indemnizaţiei pentru
cre

ţi la proiectul de lege s-a prev
ţiei pentru

cre
ţinerea limitei

minime

ţie

ţiilor pentru care se acord
ţia pentru cre

ţie

ţilor are rol decizional în
cazul acestui proiect de lege.

ă"

ătat că prin amendamentele aduse de
deputa ăzut
"stabilirea cuantumului indemniza

ă la împlinirea vârstei de
doi ani a copilului, eliminarea limitării la trei
na ă
concediu

ă cu un copil în
perioada de concediu

ă sau ia în custodie un alt copil".
Camera Deputa

şi trei ab

şterea copilului de la 75% la 85% cu
începere de la 1 octombrie.

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a
ar

şterea copiilor la 85% din media veniturilor
nete ale persoanei cu men

şi maxime, respectiv 1.200 şi 3.400 de
lei, şi cu dreptul de acordare a stimulentului de
inser şi pentru persoanele care au optat
pentru concediu pân

şteri a situa
şi indemniza şterea

copiilor, acordarea sumei suplimentare de
600 de lei pe perioada suprapunerii cazurilor
în care persoana se afl

şi indemniza şi
naşte, adopt

Autoritatea Na -ţional
ţii

(ANCOM)

ţional

ă pentru Adminis
trare

Banca Na ă a României

software
piratat

şi Reglementare în Comunica
a lansat spre consultare public

ţionale
scurte de telefonie 1951 (informaţii diverse)

ţie al c
ţiei întregii lumi diverse

aspecte referitoare la viitorul Planetei.
Clubul de la Roma este compus din

oameni de ţ
ţi funcţionari publici,

ţ

ţ

ă,
un proiect de decizie privind prelungirea
termenului de utilizare a numerelor na

ă), alocate în prezent
companiei Romtelecom, până la data de 19
februarie 2013. Romtelecom putea utiliza
aceste numere până la 19 octombrie 2012.

găzduie

ării Generale a Clubului de la
Roma. Clubul de la Roma este o denumire
simbolică pentru o organiza ărei scop
este să supună aten

ă, economi

Potrivit „Studiului Global privind pirateria
software în anul 2011” realizat de BSA, 63%
dintre utilizatorii de PC-uri au folosit

, iar valoarea comercială a software-
ului fără licen ă instalat s-a ridicat la 207
milioane de dolari. Cu toate acestea, raportul
BSA pentru România arată o scădere a ratei
pirateriei software în 2011 fa ă de anul
anterior, informează Ministerul de Interne.

şi
1958 (ora exact

ş
te, în perioada 30 septembrie - 2 octombrie,
reuniunea Adun

ştiin şti, oameni de
afaceri, înal şefi de stat şi
foşti şefi de stat de pe toate cele cinci
continente.

-

Autorită ătesc o notificare
către Comisia Europeană privind ajutorul de
salvgardare ce ar putea fi acordat , în
condi ăti
suma de 45 milioane euro, cu care s-a
angajat că va cumpăra ac ă

ţile române preg

ţiile în care Dan Diaconescu nu va pl

ţiunile societ ţii.

Oltchim

Ce înseamn@ aloca]ia european@
Românii care lucrează legal în străinătate nu-

ă, potrivit
Regulamentului European nr. 1408, că „salaria ătorii
independen

ă în interiorul Uniunii Europene beneficiază de
securitate socială“. Părin ă ă
au posibilitatea de a solicita aloca

ăruia au locul de muncă .
Intrat în vigoare în Uniunea Europeană în 2004, actul

respectiv are aplicabilitate pe teritoriul tuturor statelor
comunitare. În plus, el a fost acceptat si de Norvegia, Irlanda
si Liechtenstein. De la 1 ianuarie 2007, prevederile sale sunt
valabile si în ă.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Muncii, regula-
mentul are aplicabilitate pentru următoarele categorii de
persoane care se află sub inciden ă din unul sau
mai multe state membre

salaria ăsoară activită

ă
ăsurate într-un stat membru

titularii de pensii care au copii în îngrijire
membrii de familie ai persoanelor mai sus men

ă în criteriile respective pot primi:
aloca

ă caz, stimulentul lunar si indemniza

ă munca legală. El
are mai multe componente, care fac trimitere nu doar la
aloca ări de sănătate,

ăd foarte clar că, atunci când lucrează
cu acte în regulă, indiferent de ă în care se
află, au niste drepturi. Sunt niste bonifica

ă ă cont“, ne-a declarat secretarul de stat din
Ministerul Muncii, Teodora Bertzi.

Dacă este să facem o compara
ă de alte ări putem

vedea că diferen
ă peste grani ă pierd sume importante dacă nu se

bucură de acest drept al lor. De exemplu, în Italia se acordă
124 de euro pe lună aloca

ă cre
ă, adică pu

ă însă
doar la drepturile părin ă care
sunt domeniile de aplicabilitate si institu

ă de
Pensii si alte Drepturi deAsigurări Sociale;

pentru accidentele de muncă si bolile profesionale - Casa
Na ă de Pensii si alte Drepturi deAsigurări Sociale;

pentru asigurările de sănătate si maternitate - Casa
Na ă deAsigurări de Sănătate;

pentru aloca
ă ă de

Incluziune siAsisten ă Socială.

şi cunosc în
totalitate drepturile. Foarte pu

ştie c

şomaj ca urmare a unei activit

şomaj etc. Oamenii v

şterea copiilor cu 40 de lei pe
lun

ţini sunt cei care stiu c
ţii, lucr

ţi si membrii familiilor acestora care se
deplaseaz

ţii ar trebui, de exemplu, s
ţiile pentru copiii aflaţi în

îngrijire de la statul pe teritoriul c

ţara noastr

ţa legislativ

ţii sau persoanele care desf ţi
independente

persoane aflate în ţi
salariale sau independente desf

ţionate.
Cei care se încadreaz

ţie de stat pentru copii; indemnizaţie pentru cresterea
copilului sau, dup ţia
pentru cresterea copilului cu handicap.

„Regulamentul respectiv încurajeaz

ţiile pentru copii, ci si la pensie, asigur

ţara comunitar
ţii financiare de care

ar trebui s ţin

ţie între alocaţia de stat
pentru copil din România si cea oferit ţ

ţele sunt semnificative, iar românii care
lucreaz ţ

ţie pentru un copil; Germania - 154;
Irlanda - 164; iar Olanda - 164 de euro pe trimestru. În
România, statul stimuleaz

ţin peste 12 euro.

Regulamentul 1408 poate fi consultat pe site-ul Ministe-
rului Muncii la adresa www.mmssf.ro. El nu se refer

ţilor care au copii în îngrijire. Iat
ţiile responsabile

pentru pensiile si alte drepturi sociale - Casa Naţional

ţional

ţional
ţiile si prestaţiile familiale - Ministerul Muncii,

Familiei si Egalit ţii de Sanse, Direcţia General
ţ

Domenii de aplicabilitate

Av. Coltuc Marius Vicentiu,
Fondator Casa de avocatura Coltuc - www.coltuc.ro

:

:
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Prin Ordonanţa de urgenţ

ţ
ţia de stat pentru copii, republicat

ţa de
urgenţ ţinerea familiei în
vederea cre

ţa
de urgenţ ţia
lunar

ţia pentru
susţinerea familiei, cu modific

ţ ţia de stat
pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, venitul minim garantat

ţia pentru cre
ţ ţie.

Introducerea ca ţie de menţinere a drepturilor, plata
taxelor

ţite la beneficii sociale (în vederea implement
ţei sociale)

În cadrul dezbaterilor parlamentare au fost propuse amendamente
cu care Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale a fost de acord.

Amendamentele vizeaz
ţiei de achitare a impozitelor

ţin 6 luni

ţie de 60 zile în care se pot pl

ţiei pentru cre
ţinerea limitelor

maxime reglementate în prezent, de 1200 lei pentru concediul pân

ţie

ţiilor pentru care se acord
ţia pentru cre

ţiei pentru cre ţiile care
conduc la acordarea acestui drept;

Acordarea sumei suplimentare de 600 lei, pe perioada suprapunerii
cazurilor în care persoana se afl

ţie în baza OUG nr.148/2005

ţii Constituţionale nr.495/2012
ţiile aflate în plat

ţi în plat

ţesc soţul/soţia în misiune permanent

ă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modifi-
carea ă acor-
darea de beneficii de asisten ă socială se modifică Legea nr. 61/1993
privind aloca ă, cu modificările

ările ulterioare, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările ările ulterioare, Ordonan

ă a Guvernului nr. 148/2005 privind sus
ă cu modificări ări prin

Legea nr. 7/2007, cu modificările ările ulterioare, Ordonan
ă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul

ă pentru cre ă cu modificări ări
prin Legea nr. 132/2011

ările ulterioare.
OUG nr.124/2011 a reglementat ca principale aspecte următoarele:

Raportarea beneficiilor de asisten ă socială (aloca

ă

ătre bugetele locale de către persoanele
care sunt îndreptă ării
prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea asisten

ă ca aspecte prioritare
Flexibilizarea condi

ă verificare familiile monoparentale. De asemenea, se regle-
mentează o perioadă de gra ăti aceste da-
torii către bugetele locale, timp în care beneficiarul î

ă la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani

ă la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an;
Acordarea stimulentului de inser

ă la împlinirea de către copil a vârstei de 2
ani;

Eliminarea limitării la 3 na ă
concediul

ă cu un copil în perioada de concediu
ă/ia in plasament

sau tutelă un copil, în baza OUG nr.111/2010.Această reglementare va
asigura aplicarea unitară a Deciziei Cur

ă sau pentru cele
care se vor produce după adoptarea legii.

Suma prevazută în bugetul de stat pentru anul în curs este de 11
milioane lei

ă în prezent este de 153.090.
Din numarul total de beneficiari ai indemnizatiei pentru cre

ă în străinătate etc.)

şi completarea unor acte normative care reglementeaz

şi
complet

şi complet

şterii copilului, aprobat şi complet
şi complet

şi indemniza
şterea copilului, aprobat şi complet

şi Legea nr. 277/2010 privind aloca

şi indemniza şterea copilului şi stimulentul lunar) la
indicatorul social de referin şi aplicarea unui indice social de inser

şi condi
şi impozitelor locale c

şi Protec

şi taxelor locale.
Astfel, verificarea se va face doar în cazul familiilor şi persoanelor sin-
gure care au dreptul stabilit de cel pu şi vor fi excluse de la
aceast

şi va primi dreptul;
Stabilirea cuantumului indemniza şterea copiilor la

85% din media veniturilor nete ale persoanei, cu men

şi 3400 lei pentru concediul
pân

şi pentru persoanele care au
optat pentru concediul pân

şteri a situa
şi indemniza şterea copiilor şi acordarea

indemniza şterea copiilor pentru toate situa

şi
indemniza şi naşte/adopt

şi va avea efecte doar pentru situa

şi 67 milioane lei pentru anul 2013.
Totalul beneficiarilor afla

şterea
copilului, 20,52% sunt cu venituri de peste 1500 lei, 33,12% sunt cu
venituri între 600 şi 1500 lei, restul de 46,36% fiind fara venituri,
respectiv persoane care au perioada de 12 luni constituita din perioade
asimilate (eleve, studente, persoane aflate în şomaj, persoane care îşi
înso

1.

2.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

:
�

�

�

�

�

Venitul minim garantat Indemniza]ia pentru
cre}terea copilului
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Autorit
O treime din popula Pentru prima dat

ă ă să adopte până la sfâr ării tuturor
mi ărilor religioase ărilor etnice ale ării ă un raport ONU ă în
aproape 50 de ani, un înalt oficial chinez a vizitat Afganistanul ă ă în
lumina retragerii trupelor americane până în 2014

ţile irakiene intenţioneaz ţional, în ideea unific
ţ ţia lumii este "acum on-line", arat

ţar

şitul acestui an un nou drapel şi un nou imn na
şc şi a tuturor grup

şi a semnat o serie de acorduri, semn al creşterii interesului extern pentru aceast

S-a deschis cea de-a 67-a sesiune a Adun Al 15 lea summit UE - China, care a avut loc la 20 septembrie 2012, la Bruxelles, a
stabilit orient Bulgaria a marcat în aceste zile 104 ani de la proclamarea
independen

ării Generale a ONU
ări strategice pentru cre ării dintre cele două părţi

ţei
şterea şi mai mult a cooper

5

Organiza ă a Sănătă
ă globală legată de un nou virus similar

cu cel care a luat 800 vie

ă atât pentru
răceală cât

ţia Mondial ţii a emis o
alert

ţi în 2003 (SARS).
Virusul, cunoscut ca un , provine
din aceea

coronavirus
şi familie responsabil
şi SARS.

Pentru prima dată, a fost
reprezentat la deschiderea Adunării Generale a ONU.
Între 24

ă Parlamentului European în delega
ă cu Comisia Europeană

ă, democratică.

Parlamentul European

şi 27 septembrie, vice-preşedintele Othmar
Karas reprezint

şi Consiliul,
dându-i o dimensiune parlamentar

ţia
UE, împreun

Israelul a purtat discuţii cu Autoritatea Palestinian

ţa independenţei energetice parţiale cerut

ă (AP) pentru
explorarea

ă intens propriile câmpuri de gaze
mediteraneene în speran ă
de instabilitate politică din zonă

ă 40% din necesarul de gaze.

şi exploatarea unui câmp de gaze în largul coastei Fâşiei
Gaza. Israelul dezvolt

şi sabotajul conductelor învecinate
cu Egiptul, care furniza odat

O întrebare născută după misiunile cu
echipaj uman pe Lună din anii 1960 a fost:
Sunt steagurile înfipte în sol de către
astronau ă în picioare?

În cele din urmă, noi imagini transmise de
NASA Lunar Reconnaissance Orbiter
Camera (LROC) dovedesc că steagurile sunt
într-adevăr tot acolo, la toate site-urile, cu
excep

ă că exista

ării lui Apollo 11 să fi atins steagul,
ă nu s-a în

ă a umbrei pe
suprafa ă s-a constatat că

ămas în picioare.
În timpul fiecărei din cele ări

americane pe Lună, astronau ăsat stea
guri americane în urmă ca simboluri al reali

zărilor

ă au examinat imagini ale
locurilor de aselenizare ale misiunilor

ăsi semne ale steagurilor
ăzut indicii a ceea ce ar putea fi umbre

provenite de la acestea. Totu
ă puternică că ele

mai există. Acum, cercetătorii au examinat
fotografiile realizate în acelea

ă acestea ar trebui să fie.
"Din imaginile LROC acum este sigur că

steagurile americane sunt încă în picioare
ă pe suprafa ă, la toate site-urile,

cu excep
ător al programului

satelitului lunar.
"Personal am fost un pic surprins de faptul

că steagurile au supravie

ăcut-o", a spus Robinson. "Cum
arată este o altă întrebare".

Majoritatea oamenilor de ă au consi
derat că aceste simboluri lăsate de astronau

ă.
"Intuitiv, cea mai mare parte a exper

ă este foarte pu

ărilor de
temperatură ce ajung la aproximativ

de la în timpul zilei la - în
timpul nop

ă," a scris în Apollo Lunar Surface
Journal omul de ă James Fincannon, de
la Glenn NASA Research Center din
Cleveland.

Misiunile americane lunare rămân
singurele zboruri cu echipaj uman care au
coborât pe un corp ceresc.

http://www.space.com/16794-apollo-17-
landing-site-explored-by-orbiter-video.html

http://www.youtube.com/watch?v=RMIN
SD7MmT4

http://www.youtube.com/watch?v=B882
w2gC22s&feature=fvwrel

http://www.nasa.gov/topics/people/featur
es/armstrong_obit.html

http://www.nasa.gov/multimedia/videogal
lery/index.html?media_id=17283389

ţi înc

ţia Apollo 11. Astronautul Buzz Aldrin a
raportat la vremea respectiv

ţie de analiza recent
ţ

ţii
americani au r

ţii au l

ţifice ţiunii lor.
Prima misiune a fost Apollo 11 în 20 iulie,

1969, în care Neil Armstrong a declarat la
televiziune în direct, "Un pas mic pentru om,
un salt uria

ţ

ţ
ţia Apollo 11," a declarat Mark

Robinson, un cercet

ţuit luminii intense
ultraviolete ţa
Lunii, dar au f

ţ
ţi

nu au supravieţuit mai mult de patru decenii în

condiţiile dure pe Lun
ţilor au

crezut c ţin probabil ca
steagurile Apollo ar fi putut îndurat cei 42 de
ani de expunere în vid, schimb

ţii, micrometeoriţi, radiaţii

ţ

şansa

ca unda de evacuare de la motor în timpul
decol şi se
pare c şelat.

În func
şase steaguri

înfipte în solul satelitului de astronau

şase debarc

ştiin şi de inginerie ale na

ş pentru omenire".
Misiunea Apollo 17 a fost ultima la 14

decembrie 1972.
Oamenii de ştiin

şi
înainte pentru a g şi
au v

şi, acest lucru nu
a fost considerat o dovad

şi locuri în
diferite faze ale zilei şi umbrele observate se
roteau în jurul punctului în care se considera
c

şi
produc umbr

şi temperaturilor de pe suprafa

ştiin

şi lumina
ultraviolet

ştiin

-
-

-

255
grade C 117 C 1380 0C

Comisia Europeană a adoptat o propunere de modificare a normelor
referitoare la miere în vederea clarificării naturii efective a polenului, în
urma unei hotărâri preliminare a Cur

ă din 2001
ă polenul se găse ă interven

ă
polenul este un constituent natural ă
în stup ca urmare a activită ăse

ă apicultorul intervine sau nu. Prin urmare, întrucât polenul este
considerat a fi un constituent natural al mierii, normele UE în materie de
etichetare, care impun o listă de ingrediente, nu se aplică.

Propunerea Comisiei nu va afecta concluzia Cur

ă nu modifică
concluzia Cur ăreia mierea care con

ă pe pia ă numai în cazul în care face obiectul unei auto
riza

UE reprezintă aproximativ 13% (200 000 de tone) din produc
ător de miere (33

000 de tone), urmată de Italia, Ungaria

ă la aproximativ 140 000 de tone ă 40%
din consumul total al UE.

Acest aspect a apărut în contextul unui litigiu privind statutul juridic al
mierii, după ce s-a constatat că mierea unui apicultor german con

ă a sesizat
Curtea Europeană de Justi ării unei
hotărâri preliminare.

La 6 septembrie 2011, Curtea Europeană de Justi
ărâre în care a indicat că: a) în ă a domeniului de

aplicare al legisla ă (această legisla
ă polenului modificat genetic din miere) ă b)

polenul din miere trebuie considerat ca fiind un ingredient.

ţii Europene de Justiţie. În
conformitate cu standardele internaţionale ale OMC, propunerea define

ţie

ţiei
apicultorului. Cu toate acestea, propunerea Comisiei recunoa

ţii albinelor

ţii în ceea ce prive
ţiei referitoare la OMG-uri în cazul polenului modificat

genetic din alimente. În special, propunerea respectiv
ţii potrivit c ţine polen modificat genetic

poate fi introdus ţ
ţii eliberate în conformitate cu legislaţia. În plus, vor fi, de asemenea,

aplicabile normele în materie de etichetare referitoare la prezenţa OMG-
urilor în alimente. De asemenea, propunerea are drept obiectiv alinierea
competenţelor de executare conferite Comisiei în Directiva 2001/110/CE
privind mierea cu cele introduse prin Tratatul de la Lisabona

ţia de
miere la nivel mondial: Spania este cel mai mare produc

ţinea
polen de porumb modificat genetic MON 810. Instanţa german

ţie în acest caz în vederea pronunţ

ţie a pronunţat o
hot ţelegerea anterioar

ţiei referitoare la OMG-uri este gre ţie
era pe deplin aplicabil

şte
polenul ca fiind un constituent natural al mierii, nu un ingredient al acesteia.

Curtea de Justi şi-a întemeiat interpretarea pe directiva privind
mierea care dateaz şi a calificat polenul ca ingredient al mierii,
argumentând c şte în miere mai ales datorit

şte c
şi nu un ingredient al mierii; acesta intr

şi se reg şte în miere indiferent
dac

şte
aplicarea legisla

şi România (care produc fiecare
aproximativ 22 000 de tone) şi de Portugalia (21 000 de tone). Importurile
de miere în UE se ridic şi reprezint

şit
şi c

-

.
Piaţa europeană a mierii în cifre

Context

Comisia European , IP/12/992, 21/09/2012ă

Participa]i la marea
dezbatere lansat@ de UE
Reprezentanţi ai Comisiei Europene vor veni

în regiunea dumneavoastră pentru a afla ce
credeţi despre drepturile cetăţenilor UE şi viitorul
Uniunii. Preşedintele Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, a lansat o amplă dezbatere pe
marginea propunerilor sale referitoarea la
consolidarea Uniunii Economice şi Monetare şi la
crearea unei uniuni politice. Potrivit declaraţiilor
sale, această dezbatere trebuie să aibă loc în
societăţile noastre şi în rândul cetăţenilor noştri.
În următoarele 15 luni, Comisia va lansa o serie
de dialoguri cu cetăţenii, în fiecare ţară din UE.

Veţi avea ocazia unică de a vorbi direct cu ofi-
cialii europeni despre drepturile dumneavoastră,
despre Europa în care doriţi să trăiţi şi despre ce
aşteptaţi de la UE. „Dialogurile cu cetăţenii” se
adresează tuturor şi vor fi transmise în direct pe
internet. Printre participanţi se vor număra
politicieni aleşi la nivel local, regional şi naţional.
Dialogurile se înscriu în agenda manifestărilor
organizate cu ocazia Anului european al
cetăţenilor (2013), dedicat drepturilor cetăţenilor
europeni. Opiniile dumneavoastră vor fi integrate
în viitoarele propuneri ale Comisiei referitoare la
consolidarea drepturilor dumneavoastră şi la
garantarea respectării lor. Comisia Europeană vă
invită la dialog. Nu pierdeţi ocazia de a vă
exprima opinia. Ce se înţelege prin cetăţenie
europeană? Înseamnă că suntem nu numai
cetăţeni ai ţării în care ne-am născut, ci şi ai
Uniunii Europene. Pe lângă drepturile care ne
revin în ţara noastră, dispunem şi de drepturi
garantate de tratatele UE şi de Carta Drepturilor
Fundamentale a UE. Un exemplu grăitor în acest
sens este faptul că cetăţenia UE vă oferă dreptul
de a locui, de a munci, de a călători şi de a face
cumpărături în toate cele 27 de state membre.

Drepturile cet ţenilor UE - 21/09/2012ă
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Clarificarea normelor referitoare la
statutul polenului în miere

Cancelarul german Angela Merkel

-

-

-

şi preşedintele
Francois Hollande au subliniat dezacordul franco-german
asupra calendarului pentru introducerea sistemului de
supravegherea în comun a sectorului bancar din regiune.
"Cu cât acest lucru se va întâmpla mai repede, cu atât mai
bine", a declarat preşedintele francez Francois Hollande la
Asperg (Germania), în leg

şte, cancelarul german Angela Merkel a pledat pentru
o supervizare "de calitate" şi a apreciat c

şi au promis s

şit
s şi mascheze diferen

ătură cu implementarea super

vizării bancare în cadrul Uniunii Europene. În ceea ce o
prive

ă "aceasta va
avea nevoie de timp".

Cei doi s-au întâlnit în weekend care a trecut pentru a
marca reconcilierea franco-germană, după al doilea război

mondial. În discursurile comune au salutat rela
ă

lucreze împreună pentru o Europă mai unită pentru a învin
ge criza financiară. Atmosfera aproape bonomă a dispărut
la o conferin ă de presă ulterioară, atunci când nu au reu
ă- ă".

ţiile lor reci
proce, au folosit cuvinte din limba celuilalt

ţ
ţele legate de "uniunea bancar

Dezacord franco-german

Liderul suprem al grupului militant islamic
palestinian Hamas, Khaled Mashaal, a decis s

-

-

-

ă
demisioneze, deschizând calea pentru alegerea unui nou

ă în mai mult de 15 ani.
Schimbarea conducerii va avea un impact în echilibrul

dintre exila

ări puternice. Sub conducerea sa,
Hamas a efectuat numeroase atentate sinuciga

ă cu un deceniu. El a supravie

ă elibereze imediat
liderul opozi ă procesul
Timo

ării de vize americane persoanelor răspunzătoare pentru
deten

ământ este
văzută câ ătoare de majoritatea comentatorilor.

de
un secretar american al apărării în ultimii 30 de ani, a fost
anun ă dezghe ă ări.

În 1986, SUA a interzis ca navele marinei neozeelan
deze să intre în porturile americane

ă con

ă submarinelor echipate cu arme nucleare
sau cu propulsie nucleară de a pătrunde în apele teritoriale
neozeelandeze. Pre

ă ce face din Asia-Pacific
prioritatea sa strategică, alături de Orientul Mijlociu.

Statele Unite vor trimite cea mai mare parte a flotei lor
navale în zona Oceanului Pacific, cel mai târziu în 2020.

şef, pentru prima dat

şi
membrii influen şia Gaza.

Mashaal a condus Hamas din 1996, contribuind la
construirea unei mişc

şe şi alte
atacuri care au ucis sute de israelieni în timpul revoltei
palestiniene în urm

şenko, cerând Kievului s

şenko a fost "motivat politic".
Legislatorii au propus, de asemenea, interzicerea acor

d
şenko - o mutare care ar interzice actua

lului preşedinte Viktor Ianukovici şi altor func

ştig

şi a suspendat
acordurile de cooperare bilateral

şedintele Barack Obama a prezentat în
acest an noua strategie american

ţi, cum ar fi Mashaal, care a avut tendinţa de a
favoriza reconcilierea cu alte grupuri palestiniene,

ţi din grupurile din Fâ

ţuit unei
tentative de asasinat în 1997.

a ameninţat cu impunerea de sancţiuni
politice Ucrainei pentru întemniţarea fostului prim-ministru,
Iulia Timo

ţiei. În rezoluţie este subliniat faptul c

ţia lui Timo
ţionari intrarea

în Statele Unite. Rezoluţia nu este obligatorie fiind doar o
recomandare. Ea vine înaintea alegerilor parlamentare din
28 octombrie în care actuala coaliţie de guvern

ţat ţarea relaţiilor militare între cele dou ţ

ţinute în tratatul
ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security).

Washingtonul a instituit acest embargo ca represalii la
interdicţia impus

Senatul SUA

În cursul primei vizite efectuate în Noua Zeelandă

Steagurile de la aseleniz@rile Apollo
sunt înc@ în picioare



Vând laptop, 1.000 lei. Tel.
0745-779652. (RR)

Vând 2 vaci, una de 2 ani, 2.500
lei, mult negociabil, una de 7 ani,
ambele gestante. Tel.0720-047750,
0788-484626. (RR)

Vând struguri pentru vin, o
cantitate mare, 2.5 lei, se poate
negocia ce este peste 50 kg. Tel.
0743-336606, 0255-551573. (RR)

Vând 2 vaci cu vi

ă, 4 ani, gestantă. Tel.
0726-144291. (RR)

Vând tocătoare pentru coceni,
650 €. Tel. 0769-609121. (RR)

Vând frigider de bucătărie,
nefunc

ă, 450 lei, cu
tot cu motor, fără motor, numai ma-
sa, 300 lei. Tel. 0764-258161. (RR)

Vând un dulap de haine, culoare
închisă, 100 lei, un pat de dormitor
cu saltea cu tot, 150 lei. Tel. 0355-
411042. (RR)

Vând antenă parabolică, Strong
45, 300 canale, 500 lei negociabil.
Tel. 0723-188347. (RR)

Vând ieftin mobilă bucătărie
albă, 4 corpuri etajate, 2,5 m, pre

ărucior roz, aproape nou,
husă de ploaie ă. Pre

ă.
Pre

ă aproape
nou, de la 6 luni la 3 ani. Pre

ătu

ătu

ă dormitor nouă, pat
dublu, dulap dublu, noptiere,
servantă, oglindă, pre

ă dormitor complet.
Tel. 0720-311810.

Vând mobilă, 100 €. Tel. 0745-
974507

Cumpăr instant pentru încălzit
apă la butelie, la gaz, plata pe loc.
Tel. 0255-236074

Vând vi

ţei. Tel. 0764-
794942. (RR)

Vând vac

ţionabil, 70 lei, un dvd, 50 lei,
circular cu tot cu pânz

ţ
300 negociabil. Tel. 0255-233479,
0720-405213.

Vând c
ţ 150

lei. Tel. 0770-750691.
Vând tv color cu telecomand
ţ 100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând scaun ma

ţ 200 lei.
Tel. 0770-750691.

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

Vând p ţ Hauck 2 nivele,
aproape nou. Preţ 100 lei. Tel. 0770-
750691.

Vând mobil

ţ 2000 lei. Tel.
0720-311810.

Vând mobil

ţea, 1 an, 350 kg, 2.200
lei negociabil. Tel. 0723-279221

şi de iarn

şin

Vând miere de albine
ţ

ţ pentru persoane cu
handicap, 100 €, schiuri, bocanci
pentru schi, 100 lei, perechea. Tel.
0752-030888. (RR)

U

ţi, 25 lei. Tel. 0724-477642.
Vând purcei, 300 lei perechea,

un arm

ţel, 3 luni, 1.500 lei, porci
de la 100 kg pân

ţat

ţ cu tot cu saltea, 110/60,
150 lei. Tel. 0722-589526. (RR)

Vând t

ţ

ţar, 600 lei, o mobil

ţ. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând 1.000 kg de grâu, 1,2
lei/kg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând fân de calitate superioar

ţioneze. Tel. 0748-539006. (rr)
Vând ma

ţuri negociabile. Tel.
0255-240038. (RR)

Vând circular, cu mas

şi produse
bio la pre uri avantajoase, negocia-
bile. Tel. 0749-967445.

ş

şi 8,5 lei/kg, o iap

şin

ş, 6 luni, 1.800 lei.
Tel. 0720-725826. (RR)

Vând maşin

şi, 350 lei, un birou pentru
calculator, 150 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând v şi
frumoas şi po-
rumb, 1,2 lei/kg. Tel. 0720-047750,
0255-232849. (RR)

Vând birou de calculator, 100 lei,
un col

şi vopsi cu el, 1.000 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

Cump

şin

şi stof

şat

Vând căru

ă pliantă, 80 lei, un cande-
labru pentru copii, 45 lei, schiuri, 80
lei. Tel. 0786-483218. (RR)

Vând televizor, 300 lei, sobe,
350-400 lei, patine diferite mărimi,
100 bucă

ăsar de rasă, semigreu,
3.000 lei. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând o alegătoare de grâu,
1.000 € neg.Tel. 0764-563280. (RR)

Vând vi
ă la 200 kg, între 7,5

lei ă cu un mânz,
2.500 lei. Tel. 0728-498677. (RR)

Vând 2 scroafe pentru tăiere,
între 120-150 kg, 80 lei/kg, o scroafă
cu 7 purcei de 3 săptămâni, 1.500
lei, cu 18 purcei de 3 luni, 400 lei/
perechea, o vacă băl ă româneas-
că, 10 ani, gestantă în luna a 7-a,
mare, 600 kg, 4.000 lei. Tel. 0722-
589526. (RR)

Vând cărucior pentru copii, 100
lei, scaun copil pentru ma ă, 50
lei, pătu

ăura

ă de spălat, cu
încărcare verticală, 500 lei, un
congelator cu 5 sertare, 500 lei, un
instant, 300 lei, un convector mare,
500 lei, televizor pentru autobuz sau
tir, 800 lei, biciclete, 200 lei, un dulap
cu 2 u

ăcu ă, gestantă, tânără
ă, bună de dus acasă

ă de tineret,
700 lei, 2 televizoare color, 100
lei/bucata, o rochie de mireasă, 600
lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând 5 vaci. Tel. 0721-151956.
Vând polizor fix cu 2 pietre,

diametrul la pietre de 300, 1.000 lei,
un compresor cu butelie, 180 l, se
poate

ăr saltea dublă, în stare
bună, indiferent de pre

ă,
1 leu/ kg. Tel. 0255-210535. (RR)

Vând sobă Vesta, 350 lei, geam
termopan, de mâna a doua, 400 lei.
Tel. 0355-401982. (RR)

Cumpăr un generator electric,
nou sau second hand, numai să
func

ă de cusut Paf,
foarte bună, cu masă, se poate lucra
la ea ă mai groasă, 500 € ne-
gociabil, costum popular de femei,
goblen, candelabre, o garnitură
plu ă, 2 plapume cu lână de oaie,
multe piese din mobilă de tineret,
toate la pre

ă, cu
abricht, motor de 5,5 kw, rezervă
motor de 2,7 kw, în stare perfectă,
masa este reglabilă, un transfor-
mator de sudură tip industrial, 1.000
lei. Tel. 0744-470337. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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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 lâng
ociabil.

.

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 m

ţuri nego-
ciabile direct. Tel. 0723-092582

Vând urgent 2 iepe grase. Preţ
2.500 sau 4 lei/kg. Tel. 0767-291321

Vând c ţi de beletristic
ţ avanta-

jos. Tel. 0770-445699
Vând rochie de mireas

ţ 380 €
negociabil, biciclet

ţionari.
Tel. 0255-257476 (dup

ţie Iphone cu dou

ţit pentru t

ţie 1450, putere 7.5 kw, cu fulie
pentru 3 curele, 800 lei negociabil.
Tel. 0355-425032

ărci germane, de 20

ăr ă, artă,
filozofie, psihologie, la pre

ă, model
deosebit, făcută la comandă, 450
lei, binoclu, marca Nikon, profesio-
nal, 380 lei negociabil, călcător cu
bazin de apă, profesional, marca
Imetec, 200 lei negociabil, bicicletă
nouă, adusă din Germania, cu
factură, marca Bulls, pre

ă fitness nouă, de
cameră, marca Sporter, magnetică,
550 lei negociabil. Tel. 0737-051326

Vând ma ă de cusut Singer,
stare bună, 300 lei, coarne de cerb,
100 lei, fier de călcat pt. colec

ă ora 18)
Vând joc Play Station 2, manete,

7 jocuri, 160 lei, Play Station por-
tabil, psp, card 8 giga, modat, 280
lei, jocuri originale, ps2, ps3, psp, 20
lei. Tel. 0721-414951

Vând Nokia N-73, că
ă

ă cartele, digital,
220 lei, iPod 80 giga, că

ă pe gaz, cu butelie,
pentru cameră, în stare perfectă,
250 lei, aragaz cu 3 ochiuri, 300 lei,
video, 50 lei, 2 balansoare din lemn,
pentru cameră, 150 lei ambele, o
ma ă de cusut, electrică, 40 lei.
Tel. 0355-805986

Vând sârmă cupru pt. bobinaj,
trei dimensiuni. Tel. 0770-980791

Vând moară cu 8 ciocane, cu
cu ăierea porumbului, cu
sită pentru… ă pentru mălai,
800 lei negociabil. Tel. 0355-425032

Vând ieftin, 4 scaune, o vitrină, 2
corpuri de bucătărie. Tel. 0770-
889631, 0721-438048

Vând motor electric trifazat, cu
tura

şi
bancnote româneşti la pre

şin

şti, card,
160 lei, Nokia 6300, c şti, card, imi-
ta

şti, mp4, 260
lei sau schimb. Tel. 0721-798604

Vând sob

şin

şi sit

Ofer gratis unor iubitori de
animale că

ăla
ţelu ţişi deparazita şi

vaccinati. Exclus s ş. Tel. 0761-
755335, 0355-804720.

6

lei
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
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3,40

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,44
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Anunţ public
TERTELEAGA IOANA ALEXANDRA anunţ

ţi” propus a fi amplasat în comuna
Iablaniţa, extravilan, conform Certificatului de Urbanism num

ţul Cara
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str.
Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16

ţa, nr. 133. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediulAPM Cara

ă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Hală producere pale

ărul
8/5.09.2012, jude ş-Severin.

Informa
ş-Severin din Reşi

şi la
sediul titularului din comuna Iablani

ş-Severin.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa SC CHARME MODE SRL cu sediul în Oravita, str.

Victoriei, nr. 12, jud. Cara -Severin, prin lichidator judiciar SCP
MAGISTER SPRL cu sediul în Re iţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara -Severin, anunţ scoaterea la vânzare prin licitaţie public
deschis a urm torelor bunuri aparţinând debitoarei

Ma in de cusut Rimoldi - preţ evaluare 325 euro;
Ma in de cusut liniar Pfaf - preţ evaluare 245 euro;
Ma in de cusut Durkopp - preţ evaluare 257 euro;
Ma in de cusut 2 ce 5 fire - preţ evaluare 434 euro;
Ma in de cusut Pfaff 2 ace lanţ -preţ de evaluare 378 Euro;
Ma in de cusut Taglia Colaretto - preţ de evaluare 245 Euro;
Ma in de cusut Taglia Cucci Rimoldi Omnia - preţ de evaluare

558 Euro;
Ma in de cusut Taglia Cucci Rimoldi - preţ de evaluare 558 Euro;
Ma in de cusut Kansay 8103 Copertura - preţ de evaluare 680

Euro;
Mas c lcat - 2 buc ţi - preţ de evaluare 584 Euro;
Instalaţie electric - 2 buc ţi - preţ de evaluare 895 Euro;
Licitaţia public începe de la 50% din pretul de evaluare i va

avea loc în data de 02.10.2012 ora 15:00, urmând a se repeta pân la
vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi la aceea i or , la sediul
lichidatorului judiciar din Re iţa, str. Horea, bl. 7A, parter, Jud. Cara -
Severin.

Relaţii suplimentare i caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
SCP MAGISTER SPRL din Re iţa, str. Horea, bl. A7, parter, Jud.
Cara -Severin începând cu data public rii anunţului, zilnic între orele
10-12 sau la telefon 0255-213468.
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Auto-Moto-Velo
Vând ieftin, bicicletă nouă, Bike

Alpine, cu garan
ă, 100 lei. Tel.

0721-155683
Vând motocultoare, Opel Zafira

diesel, 3.800 €, Opel Astra F Cara-
van 2.100 €, cauciucuri de iarnă

ă. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând tractor, 650, 2.500 €. Tel.

0752-854440. (RR)

ţie, 350 lei, birou
pentru copii, de şcoal

şi
de var

Vând Dacia 1310 pt. voucher.
Preţ 1.500 lei. Tel. 0741-235698. (rr)
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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

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

Băile Herculane:

Caransebeş:

Oraviţa:
Oţelu Roşu:
TOTAL JUDEŢ: 10

Asistent farmacist: 1; Şofer de autoturisme şi
camionete: 1

Agent de intervenţie pază şi ordine: 1; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1

Mecanic agricol: 1;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.09.2012
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Ofer spre închiriere/colaborare
spa ări
servicii ădină cu toate utilită

ă la

ă ofertă. Pre

ă termică, termopane,
complet mobilat

ălat,
b-dul Muncii. Ocupabil imediat. Tel.
0748-119444.

ţiu comercial, spaţiu prest
ţile

în Boc
ţa-Timi

Vând apartament 2 camere,
bloc de 4 nivele, izolat pe exterior,
et. 3, ocupabil imediat. Cea mai
bun ţ soc 16.400 €. Tel.
0748-119444.

Închiriez apartament 3 camere
conf. 1, bloc de 4 nivele izolat pe ex-
terior, central

şi gr
şa Român şoseaua Reşi-
şoara. Tel. 0732-097398.

şi utilat, aragaz,
frigider, televizor, maşina de sp

Vând apartament, 2 camere, cu
îmbun ţiri. Preţ 21.000 € nego-
ciabil. Tel. 0742-698947. (RR)

ţ 44000
€ neg. Tel. 0726-759438. (RR)

ătă

Vând apartament, 4 camere, et.
2/4, situat pe B-dul Muncii, moderni-
zat, are centrală proprie, blocul este
anvelopat, zonă lini ă. Preştit

Meditez matematic , clasele V-
VIII, max. 2 elevi/ ţ ţa.
Tel. 0723-315598.

ă
ă, Reşedin şi

Masaj erotic şi de relaxare
pentru doamne indiferent de vârst

şi
pensionari. Tel. 0726-701010.

Caut s şi b

ă.
Tel. 0770-496629 sau id de mess:
eroticmasaj30

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.

Ofer împrumut financiar persoa-
nelor cu venituri mici, medii

ă îngrijesc copii ătrâni.
Tel. 0770-391275, 0721-202985

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

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

Vând Volkswagen, 1.300 cmc,
1968, în stare perfect ţiona-
re. Preţ 2.500 lei. Tel. 0355-410197.

Vând Renault Clio 1996, 2 u

ţionare, 1.300 €
negociabil. Tel. 0356-459615. (RR)

Vând Ford Fiesta, 1.300, de
culoare ro

ţio-
nare, acte la zi, 7.220 € neg., un
Suzuki Samurai, 1994, neînmatri-
culat, motor de 1.4, 1.200 €
negociabil. Tel. 0721-252861. (RR)

Vând remorc

Vând Golf 2 diesel, 1991,
ma

ţ 1.500 € negociabil. Tel.
0740-068548. (RR)

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

Vând ma ă Ford Tranzit, 6
locuri + marfă, 2001, 3.900 € neg.,
un tractor Renault, 42 cai putere,
3.150 € neg.Tel. 0727-245233. (RR)

ă de func

ă, înmatriculat în
România, cu actele la zi, în stare
bună de func

ă, în stare
foarte bună. Tel. 0722-589526. (RR)

Vând microbuz, 16+1 locuri,
2001, stare foarte bună de func

ă cu 2 axe, 2 tone,
înmatriculată, 2.500 €. Tel. 0760-
122119. (RR)

ă de garaj, cu multe piese de
schimb. Pre

, m rimea

şin

şi,
1.2, pe benzin

şie, 4 uşi, 850 €. Tel. 0766-
103934. (RR)

Vând tractor cu cabin

şin

Vând Opel Astra, G2, DTI, înma-
triculată, 2000, pe motorină. Preţ
2.700 € neg.Tel. 0744-425868. (RR)

Vând Opel Agila, 2002, euro 4,
1.000, servo total, distribu

ă, înmatri-
culată recent în România, acte la zi,
2.000 €, 4 jante de tablă, pe 13

ă pentru portbagaj. Tel. 0729-
824413. (RR)

ţie pe lanţ,
consum f. mic, stare f. bun

ţoli,
pt. Ford, toate la 200 lei, iar pt. Opel
Astra vând, ventilator, radiator, huse
cu tij

Vând Oltcit Club, pentru
programul Rabla. Preţ 500 €, u

ţin piele, în rest are tot
pe el, cutie automat ţ 3.200 €
negociabil. Tel. 0723-329364. (RR)

Caut s

ţionare, înmatriculat
ţ 650 €. Tel.

0255-513612. (RR)

Cump

şor
negociabil. Tel. 0729-876548. (RR)

Vând tractor David Brown, 50
cai putere, 3.200 € negociabil, jante
de tabl

şin

şi jante 4 prezoane Opel.
Tel. 0749-022885.

Vând Vw Passat,1.9 TDI, an
2000, automat, clim

ă pt.Volkswagen Transporter,
cu cauciucuri de vară, 200 €, 4 jante
de tablă cu tot cu cauciucuri pentru
Ford, 150 € negociabil. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând Audi A4, alb, 1996, full
option, mai pu

ă. Pre

ă cumpăr o ma ă străi-
nă, înmatriculată în România, până
în 2.000 €. Tel. 0762-549679. (RR)

Vând motocicletă în stare bună
de func ă, cu
4.800 km la bord. Pre

ăr 4 cauciucuri MS
175/70/13

ă, geamuri
electrice, închidere centrală, 2900 €
negociabil. Tel. 0721-400969.

Vând microbuz Renault Master,
2001, 4.000 € neg., dezmembrez
Renault Twingo, 2001, orice piesă,
jante de aluminiu, de 14,15,16,17

ă, abs,
închidere centralizată, alarmă, gea-
muri electrice fa ă-spate, oglinzi
electrice, cotieră fa ă-spate,suport
pahare fa ă-spate, scaune reglabile

ăl
ă în ianuarie 2012,

înmatriculată persoană fizică, ulei,
filtre schimbate, doresc

ă cu autoturism 2008-2011
(Passat, Audi). Ma ă îngrijită (ne-
fumător), arată bine ă
excelent. Pre

ţoli, 500 lei, setul. Tel. 0355-426704.

Volkswagen Golf IV, clim

ţ
ţ

ţ
ţime, volan reglabil, distri-

buţie schimbat

ţ

ţioneaz
ţ 4399 €. Tel. 0748-

119444.

şi pe în

şi schimb +
diferen

şin
şi func

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

Sunt un om credincios, 54 ani,
doresc să cunosc o doamnă
credincioasă, până în 60 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0743-231762

Sunt o doamnă serioasă, 47 ani,
doresc să cunosc un domn, până în
55 ani, chiar dacă nu are casă,
poate să vină să locuiască la mine,
la ă. Rog seriozitate. Tel. 0755-
350458

Domn, 54 ani, 1.73/78, doresc
să cunosc o doamnă din Re

ă, fizic plăcut,
ofer similarul. Tel. 0754-769319

Bărbat, 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă, până în 40 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0743-363008

Domn, 60 ani, doresc să cunosc
o doamnă de vârstă apropiată. Rog
seriozitate. Tel. 0757-370127

Domn singur, 55 ani, 1.73/72,
caut doamnă în jur de 50 ani. Sună
la 0736-390019

Bărbat, 42 ani, 1.60/60, elegant,
curat, pedant, nu beau, nu fumez,
caut femeie pt. căsătorie. Rog serio-
zitate maximă. Tel. 0720-032855

Bărbat, 45 ani, fără obliga ără
copii, situa ă bună, do-
resc să cunosc doamnă pana în 40
ani, pentru prietenie, căsătorie. Tel.
0720-182644

Sunt o domni ă, 19 ani, caut
o rela ă, pentru căsătorie
cu un băiat cu vârsta cuprinsă între
25 ă
fie ok, cu situa ă, respectuos

ărbat din Re
ără obliga ă cu o
doamnă între 30

ă. Rog sms cu scurtă
prezentare. Tel. 0764-003655.

ţar

ţa sau
împrejurimi, singur

ţii, f
ţie material

ţie serioas

ţie bun

ţa, 41 ani, singur,
f ţii doresc cuno ţ

ţie
serioas

şi

şoar

şi 30 ani. Aş dori ca partenerul s

şi cumsecade. Tel. 0747-577680
B şi

ştin
şi 45 ani pt. rela

Matrimoniale

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 î

ţa, sat R chitova, nr. 17, jud. Cara -Severin
Computer -1 buc. evaluat la preţul de 7 euro;
Monitor -1 buc. evaluat la preţul de 6 euro;
Drujb -1 buc. evaluat la preţul de 6 euro;
Dacia Papuc - 1 buc. evaluat la preţul de 20 euro;
Banzic - 1 buc. evaluat la preţul de 90 euro;
Dulap Cuptor - 1 buc. evaluat la preţul de 15 euro.
Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia 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

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 următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C. TORENT COM S.R.L. cu sediul n
Oravi ă

ă ă
ă

ă va avea loc în data de 02.10.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

:
�

�

�

�

�

�

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ

Vând 2 vouchere, programul
rabla. Tel. 0745-568602.

Vând Opel Corsa, 1.3 l, TDI,
euro 4, 2005, înmatriculată în
România, 135.000 km + jante

ă. Pre
şi

cauciucuri de iarn ţ 3.000 €
negociabil. Tel. 0744-589738

Vând maşină, Fiat Stylo, 1.6 l,
benzină, 2001, euro 4, 103.000 km,
dotată full, 3.600 € negociabil. Tel.
0745-974507

Vând Renault Laguna, 2000,
euro 2, 1998 cmc, 1.6 l, dotări com-
plete, înmatriculată, 3.000 € neg.
Tel. 0785-390778, 0255-517830

Angajez agent de turism cu
experienţ

ţa. Rog doar oferte serioa-
se. Exclus masaj cu conotaţii
sexuale sau sex. Tel. 0772-779300
sau 0758-452501.

Construcţii la ro

ţuri pentru orice
buzunar. Tel. 0741-017894.

Ţin evidenţ ţi, si-
tuaţii financiare, depunere declaraţii
electronice pentru societ ţi din
Re ţa, Comunicaţi oferte la adresa
de email: codin.titel@yahoo.com
tel. 0355-410233.

Fac masaj de relaxare
ţe de vindecare

cu reiki. Exclus masaj erotic. Rog
seriozitate. Tel. 0751-678203 sau
miha_girl07@yahoo.com

ă, oferim salar

ă în gazdă în aparta-
ment cu 2 camere, 50 €. Tel. 0770-
472889.

Primesc în gazda elev de liceu
cuminte. Tel. 0771-109874.

Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare, anticelulitic

ăta

ă contabilă priva

ă

şi bonusuri
motivante. Aştept CV la adresa
tryo_m@yahoo.com Detalii la tel.
0748-119444, 0748-119443.

Primesc fat

şi
reflexoterapie la domiciliul clientului
sau la mine sâmb şi duminica. 30
lei şedin

şu sau cheie,
finisaje exterioare şi interioare, aco-
perişuri, toate la pre

şi

şi
terapeutic şi şedin

Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a

acordului de mediu
S.C ARCOS SRL anun ă publicul interesat asupra depunerii

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
PENSIUNE D+P+1E+M propus a fi amplasat în Băile-Herculane, str.
Pecinisca, nr. 175 C

Informa

ţ

.
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa,
str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16,

ţa, Aleea Zadei, B2, et.1, ap. 4, în
zilele de luni-vineri, între orele 08-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73.

ş-Severin, municipiul Reşi
şi la

sediul S.C. ARCOS SRL din Reşi

ş-Severin, Reşi

V nd cas

Vând teren intravilan, 5.700 mp,
Calea Timi

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţei, pretabile pentru cabane, 5 €
mp. Tel. 0771-287519. (RR)

Vând 1.500 mp, teren, în cartie-
rul Cuptoare din Re ţa, la care se
adaug ţ

ţiune prin închiriere de la
Consiliul Local Re ţa. Tel. 0722-
394000. (RR)

Închiriez cabinet stomatologic
autorizat

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

Vând cas ţa,
lâng

ţ 55.000 €. Tel. 0745-261180. (rr)
Vând cas

ţ 23.000 €. Tel. 0756-217284.
Vând gr

ţie solid
ţ 12.000 €

negociabil. Tel. 0720-174097. (RR)
Vând apartament, 2 camere,

bloc de c
ţa. Preţ 19.000 € negociabil.

Tel. 0770-495527. (RR)
Vând cas

ţ 12.000 €
negociabil. Tel. 0255-526023. (RR)

Schimb apartament cu 2 camere
în Re ţa, cu garsonier ţ

ţean Victoria, et.1. Preţ
12.500 €. Tel. 0725-978949. (RR)

Vând cas
ţiu

ţa, 9
camere, cu scar

ţ

Vând cas

ţ 45.000 € negociabil.
Tel. 0255-234153. (RR)

Vând construcţie nou

ţ
ţ

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

ă 500 mp în folosin ă de
preemp

ă cu etaj în Re
ă
ărămidă arsă, singur în curte.

Pre
ă în Lugoj, din cărămi-

dă, situată în centru, foarte frumoa-
să. Pre

ădină 2.000 mp, cu
funda ă, deschidere front
stradal, 25 m. Pre

ărămidă, etajul 2, Moroasa
1, Re

ă în Măureni, 3
camere, bucătărie,

ă, curte, 2 grădini, anexe
pentru păsări

ă + diferen ă.
Tel. 0355-804733. (RR)

Vând garsonieră în spatele com-
plexului re

ă în Borlova, în centru,
cu spa

ă cu etaj în Oravi
ă interioară, băi cu

cabină de du
ă închiriez pe termen

lung, un apartament mobilat
ă în zona Lunca Pomos-

tului. Tel. 0731-376609. (RR)
ă în Clocotici, nr. 213,

cu 3 camere, bucătărie, apă în casă,
fântână, curte, grădină mare, 2 be-
ciuri mari. Pre

ă ideală
pentru birouri sau clinică particulară,
grădini ă, compusă din parter, 2 eta-
je ă, suprafa ă construită
1280 mp, teren 2000 mp, cu locuri
de parcare, gaz, finisaje de calitate,
în Oradea, Episcopia Bihorului 699
€/mp construit. Date de contact:
kabaicsaba@yahoo.com tel. 0743-
879588.

şorii, 5 €/mp. Tel. 0730-
258550. (RR)

Vând 3 parcele de teren în zona
Reşi

şi

şi

şi dotat, precum şi un
spa şi

şi
şcoala de beton, 1.110 mp,

din c

şi

şpais, sobe de
teracot

şi porci. Pre

şi

şi

şi pentru privatizare. Tel.
0355-401982. (RR)

Vând cas

ş. Tel. 0255-571910 (rr)
Doresc s

şi utilat,
de preferin

şi mansard
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DE VĂZUT LA TV:
:

Joi Digi Sport 2 ora 20:00
:

Vineri Digi Sport 1 ora 20:00
:
Sambata Sport.ro ora 18:00

Duminica Eurosport 1 ora 09:45
:

Duminica Digi Sport 1 ora 12:00

Duminica Sport.ro ora 15:30
:

Duminica Digi Sport 1 ora 16:00
TENIS:

Luni Eurosport 1 ora 10:00

HANDBAL M. IK Savehof - HCM Constanta, Liga Campionilor

BASCHET M. BC Mure

RUGBY

MOTOCICLISM , , cursele

FORMULA 2 MP al Italiei,

MOTORSPORT

ş - CSM Oradea ,Cupa României

Four Nations 2012: Africa de sud - Australia

MARATON: Berlin, Germania

Moto GP Marele Premiu al Aragonului

Monza, cursa 2

Ro MotorSport VTM 13 / VTM 14, P ş

Circuitul feminin WTA - Turneul de la Beijing, China

:

ăltini

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

:
:

29 sept CICLISM - Turul Lombardiei (Italia);
29 sept RUGBY Etapa a V-a a Turneului celor 4 Na ;
30 sept ;
28 - 30 sept MOTOGP - ;
01 - 07 oct TENIS - u (China) si okio .

ţiuni
ATLETISM – Maratonul de la Berlin (Germania)

Marele Premiu alAragonului (Spania)
Turne ATP la Beijing T (Jap)

TENIS DE MASĂ
În China, la Huanji s-au desfă

urat întrecerile Cupei Mondiale la
tenis de masă. Printre participan
tele la proba de simplu fete s-a
numărat i constăn eanca Eliza
Samara. Comportarea acesteia a
fost una de excep ie. Pentru prima
oară în istoria Cupei Mondiale, o
europeancă pătrunde în ultimul
act al competi iei. Eliza, numărul
38 mondial, a trecut în semifinale
de Sen Ianfei, jucătorea chineză,
numărul 17 mondial reprezintă
acum Spania. Meciul a fost
dramatic i s-a încheiat cu victoria
româncei, scor 4-3. În sferturi, Sa
mara o eliminase pe campioana
continentală, Victoria Pavlovici,
din Belarus. Performa a reu ită la
Cupa Mondială este cea mai va
lorosă din cariera tinerei jucătore
care s-a format la Constan a sub
îndrumarea antrenorului emerit
Viorel Filimon.

Eliza Samara a cedat finala în
fa

ă (3 ITTF), 0:4 (6,
7, 3, 3), dar

ă de
ă get-

beget, depistată, antrenată
ă în ă, a

reu

ătă valoarea unui aur pentru
că o româncă a pătruns în elita
asiaticelor, acolo unde rusoaicele,
suedezele, fran

ătoare mult mai bine
clasate, dar în finală n-a mai reu
ă o răpună

ă a turneului, pe care n-a
învins-o niciodată.

-

-

ţ

ţ

ţ

-

ţ
-

ţ

ţa chinezoaicei Liu Shiven,
principala favorit

ţat palmaresul
cu victorii incredibile.

Dimensiunea performanţei e
subliniat

ţie de genul Turneului
Campionilor din tenis. Argintul
cap

ţuzoaicele sau
nemţoiacele n-au acces! Eliza a
învins juc

ş

ş

ş

ş

şi-a ştan

şeful FRTM, Cristinel
Romanescu. "O europeanc

şi
şlefuit şcoala româneasc

şit un rezultat colosal la o
competi

şit
s şi pe principala
favorit

HALTERE
România câştig

şit s ştige trei medalii de
aur la categoria 69 kg. Sportiva din România a reuşit s

şurin
şi Maria Belobordova (Rusia, 67,34

kg), acestea reuşind doar 90 de kg.
În cea de-a doua proba, la aruncat, M şit s

şi sportive, Neisi (115 kg) şi
Beloboroda (110 kg). La total, M şit s ştige cea de-a
treia medalie de aur, dup şit 221 kg. Dup

şi total, 7 de
argint, cucerite de Robert Ştefan Manea (categoria 50 kg) la aruncat şi
total, Monica Csengeri la aruncat şi total, Loredana Toma, la smuls,
aruncat şi total (categoria 63 kg) şi 2 de bronz, câştigate de Laura
Ionela Pricop, la aruncat şi total (categoria 53 kg).

ă 13 medalii la campionatele mondiale rezervate
cade ă, Mădălina Bianca Molie, a ob

ă ce aceasta a reu ă câ
ă ridice la proba

de smuls 101 kg, ea impunându-se cu u ă în fa

ădălina a reu ă ridice 120
de kg. Pe podium s-au clasat acelea

ădălina a reu ă câ
ă ce aceasta a reu ă actualele

campionate mondiale, României va reveni în ă cu aproximativ 13
medalii, 4 de aur, ob

ădălina Molie (categoria 69 kg) la aruncat, smuls

ţilor. Halterofila român ţinut un
rezultat extraordinar la Campionatele Mondiale din Kosice (Slovacia)
rezervate cadeţilor, dup

ţ ţa sportivelor
Dajomes Neisi (Ecuador, 66,14 kg)

ţar
ţinute de Monica Csengeri (categoria 44kg) la

smuls, M

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
: Gaz

Metan Medias - U Cluj, ora 17:00 - Digi Sport; CFR Cluj - Gloria Bistrita,
ora 19:00 - Digi Sport; FC Vaslui - Concordia Chiajna - ora 21:30 - Digi
Sport; : Otelul Galati - FC Brasov, ora 17:00 -
Digi Sport; CSMS Iasi - CS Turnu Severin, ora 19:00 - Dolce Sport;
Rapid - Viitorul Constanta, ora 19:00 - Dolce Sport; Petrolul - Steaua,
ora 21:30 - Digi Sport; :Ceahlaul - Astra, ora 18:00 -
Digi Sport; Dinamo - Pandurii Targu Jiu -Antena 1 / Dolce Sport.

Etapa 10/34: 29 oct - 01 oct 2012: Sambata, 29 septembrie

Duminica, 30 septembrie

Luni, 1 octombrie

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 9-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 9 7 1 1 21 9 22p
Pandurii Tg. Jiu 9 7 1 1 19 10 22
Astra Ploiesti 9 6 2 1 22 11 20
FC Vaslui 9 4 3 2 16 11 15
Dinamo Bucuresti 8 4 2 2 13 9 14

. Concordia Chiajna 9 4 2 3 12 13 14
7. Petrolul Ploiesti

CFR Cluj 9 3 4 2 16 13 13
9. FC Brasov 9 3 3 3 15 14 12

. Rapid Bucuresti 8 3 3 2 10 9 12
11. Viitorul Constanta 9 2 5 2 11 9 11

U Cluj 9 3 2 4 12 19 11
13. Gaz Metan Medias 9 2 3 4 8 15 9

Ceahlaul Piatra Neamt 9 2 2 5 9 20 8
5. Gloria Bistrita 9 1 3 5 6 14 6p

16. Otelul Galati 9 1 4 4 11 14 5p
17. CS Turnu Severin 9 0 4 5 7 13 4p
18. CSMS Iasi 9 0 2 7 7 18 2p

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

9 3 4 2 17 11 13p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

CICL ISM
Uniunea Ciclist -

-

ă Interna
ă a dat publicită

ă

ă
ămas clasificată

de categoria a doua. Turul Sibiului
în schimb, cursă care se va alerga
în perioada 11-14 iulie, a primit
coeficientul 1 din partea UCI.

O altă cursă inclusă în calen
darul UCI Europa Tour din 2013
este Turului

ă de categoria a 2-a la fel ca

ă

ţiona
l ţii datele de
desf

Ţinutului Secuiesc,
curs

şurare a curselor incluse în
circiutul UCI Europa Tour 2013.
Astfel, Turul României se va
desf şura între 1 şi 8 iunie 2013,
iar întrecerea a r

şi
Turul României care se va
desf şura între 8 şi 11August.

HANDBAL
Antrenorul handbalistelor de la , Gheorghe Covaciu,

a declarat c
U Jolidon Cluj

ă este mândru de calificarea în grupa B a Ligii Campionilor,
dar că grupa este una infernală. Dacă Oltchim

ă competi

ămâne cu picioarele pe pământ.
"Sigur că suntem foarte ferici ă în

grupe, inclusiv eu ca antrenor, mă aflu la prima experien ă de acest fel

ă fronturi este foarte dificilă, iar noi
avem o echipă scurtă. Am intrat într-o grupă infernală din cea mai
puternică competi ă putem face fa ă. În primul rând vom
acumula experien ă mare, pentru că nu putem emite mari preten

ă cu două foste câ ătoare, Krim ă a
Ligii Campionilor, Gyor. Sigur că ne dorim meciuri

ă fim

ă 28 de echipe, în
afara celor calificate direct, adică Bosnia (na ă), Spania
(campioană europeană under 20) ă
europeană under 20). Cele 28 de echipe au fost împăr

ă clasate, iar
din grupele 3-7 doar câ ătoarea. La tragerea la sor

ăcut parte din urna a patra valorică (ultima). România are
prima op

şi-a propus cu şanse
reale câştigarea trofeului în acest sezon, pentru vicecampioana din
Ardeal este o doar primul contact cu cea mai important

şte
acest lucru şi r

şi sunt mândru. Dar, de acum începe greul. Vom avea un program
îngrozitor de greu. Lupta pe dou

şi sper s

ştig şi Podravka, şi o finalist
şi rezultate bune, dar

trebuie s şi realişti", a declarat Covaciu, pentru Mediafax.
(under 21) va

evolua în grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2013,
cu echipele Rusiei, Turciei şi Israelului, potrivit tragerii la sor

şi Croa
şapte

grupe a câte patru, meciurile fiind programate între 4-6 ianuarie 2013.
Din grupele 1 şi 2 se vor califica la turneul final primele dou

ştig

ţie
intercluburi de pe continent. Antrenorul Gheorghe Covaciu recunoa

ţi, ne-am calificat pentru prima dat
ţ

ţie ţ
ţ ţii într-

o grup

ţi de vineri,
de la Viena. În preliminariile europene pentru calificarea la turneul final
al CM din 2013 (14-28 iulie 2013, în Bosnia) particip

ţiune gazd
ţia (vicecampioan

ţite în

ţi de vineri,
România a f

ţiune pentru organizarea grupei.

Echipa de handbal masculin tineret a României

HANDBAL MASCULIN
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 2-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 2 2 0 0 63 37 4p
CSM Bucuresti 2 2 0 0 62 49 4
Stiinta Dedeman Bacau 2 2 0 0 56 43 4
HC Odorhei 2 2 0 0 68 60 4

. Potassia Turda 2 1 0 1 56 56 2
7. U Politehnica Timisoara

Pandurii Tg. Jiu 2 1 0 1 48 58 2
9. CSM Ploiesti 2 0 0 2 59 65 0

. Universitatea Suceava 2 0 0 2 56 64 0
11. U Transilvania Cluj 2 0 0 2 43 61 0

Dinamo Bucuresti 2 0 0 2 44 66 0

2. p
3. p
4. p

6 p
2 1 0 1 46 46 2p

8 p
p

10 p
p

12. p

5. CS Caras Severin 2 1 0 1 48 44 2p

Etapa 3/22: Sambata, 29.09. 2012:

CS Caras Severin - Dinamo Bucuresti
HCM Constanta - HC Odorhei; CSM Bucuresti - Univ. Transilvania

Cluj; ; ASC Potaissa Turda -
Univ. Poli. Municipal Timisoara; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Univ.
Bucovina Suceava; CSM Ploiesti - Stiinta Mun Dedeman Bacau.

Formaţia CS Cara
ţa.

ş-Severin va întâlni echipa Dinamo Bucureşti,
sâmb şiătă, 29.09.2012, orele 11.00 la Sala Polivalentă din Re

POLO
Campioana CSM Oradea a câştigat, sâmb ş, Cupa

României, învingând în meciul decisive forma şti,
scor 8-7 (3-1, 0-1, 2-2, 3-3). Golgeterul Cupei României a fost stelistul
Codrin Cotr

şti, Torpi Tg. Mureş şi
Crişul Oradea, ultima cucerind trofeul vineri seara.

ătă, la Tg. Mure

ău, cu 15 goluri marcate. Competi ă feminină a
avut la start doar trei echipe, Brenntag Bucure

ţia Dinamo Bucure

ţia similar

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/27 Septembrie /28 /29 /30Septembrie Septembrie Septembrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 1 Octombrie Mar 2 Octombrie 3 Octombrie 4 Octombrie 5 Octombrie 6 Octombrie 7 Oct.

C/+ C C/+ C C/+1 C C/+ C C/+ C C/ C C/ C

C/+ C C/+ C C/ 1 C C/+ C C/ C C/ C C/ C

+22º 13º +21º 12º +18º 1º +20º 12º +20º 12º +15º +6º +13º +5º

+24º 14º +25º 11º +23º + 0º +26º 10º +26º +14º +21º +6º +18º +8º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+32º
+17º

C
C

+31º
17º

C
C+

+
+

26º
16º

C
C

+30º
17º

C
C+

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+23º
+14º

C
C

+27º
+14º

C
C

+22º
+14º

C
C

+25º
+15º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+32º
17º

C
C+

+
+

29º
16º

C
C

+
+

26º
17º

C
C

+
+

29º
18º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

+27º
+15º

C
C

Timişoara

+
+

30º
15º

C
C

+32º
+15º

C
C

+
+

30º
17º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş


