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Fiintele umane
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Produsele de origine
animal ţa rusă pe pia ă
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şi

Un nou val de furturi de
capace de canal

Campania anual gratuit
de vaccinare antigripal

ă ă
ă

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Peisaj lunar la peste 40 de metri sub pământ

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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Mechel renunţă la Caraş-Severin.
Ruşii au scos combinatul la vânzare

Anunţuri imobiliare

Combinatul Siderurgic Ductil Steel Oţelu Ro
ţioneze în condiţii normale, dau asigur ţi ai Companiei
Mechel. Decizia Consiliului de Administraţie, referitoare la vânzarea
întreprinderilor române ţiei.

Activitatea întreprinderilor române
ţie spre vânzare, va

continua în regim normal. În ţa Consiliului de Administraţie
Mechel s-au discutat m

ţirea
rezultatelor financiare

ţiei. Mai mult decât atât, pentru evitarea închiderii
întreprinderilor, Mechel va depune eforturi maxime spre p

ţional

ţelu Ro

ţiei
ţionarea unor secţii

şu va continua s

şti, nu presupune închiderea produc
şti Mechel, din lista activelor

recomandate de c
şedin

şi majorarea valorii capitalizate a companiei.
Decizia de vânzare a acestor active nu presupune oprirea permanent

şi uzinele siderurgice din România: Mechel Câmpia Turzii,
Ductil Steel Buz şu, Mechel Târgovişte şi
Laminorul Br

şi minimizare
a costurilor. Astfel, a fost suspendat

ă func-
ări reprezentan

ătre Consiliul de Administra

ăsurile de restructurare a activelor grupului din
cadrul noii strategii, aprobată în luna mai, având ca scop îmbunătă

ă
a produc

ăstrarea
uzinelor în stare func ă. Grupul Mechel este interesat în
asigurarea valorii capitalizate maxime a activelor sale din România

Pe lista întreprinderilor recomandate spre vânzare, printre altele,
au intrat

ău, Ductil Steel O
ăila.

„În scopul realizării acestui obiectiv, conducerea Mechel a fost
nevoită să ia o serie de măsuri de optimizare a produc

ă temporar func

Lacul Gozna este gol! După aproape o lună de când TMK Re
ă o pustietate

dusă la extrem, prin care localnicii comunei Văliug chiar simt că
ă a lucrurilor este că până la vară, lacul

va fi plin, din nou, astfel că turismul din zonă nu va fi afectat. Ba mai
mult, oficialii de la CEZ îi asigură pe localnici de faptul că nici
ecosistemul nu va suferi.

„Golirea lacului Gozna se va face lent, în condi ă
siguran ă pentru ecosistemele aferente. Mai mult, TMK Hydroenergy
Power va respecta toate aprobările

ă Apele Române, asigurând rezerva de apă prin umplerea
lacurilor Secu ă într-un comunicat de presă
transmis de cehii de la CEZ.

Firma asigură că lucrările de repara
ătoare, iar până la vară turi ă se scalde,

dacă tot bat drumul de la Timi ă ă prin
golirile de fund cu ajutorul vanelor cu care sunt echipate la un debit
controlat de circa 4 mc/secundă. Dat fiind caracterul secetos al acestei
perioade, apa evacuată din barajul Gozna va fi stocată în barajele din
aval”, potrivit informării transmise de CEZ România.

Trebuie precizat că membrii Comisiei Na
ă cu mai mul ă fie

golit. Scopul solicitării a fost reabilitarea mă ă
impermeabilitatea barajului la infiltra

şi

şi-au
pierdut identitatea. Partea bun

şi restric

şi Breazova‘‘, se arat

ştii vor avea unde s
şoara. „Opera şoar

ştii metalice ce asigur

ţa a
deschis conductele de scurgere a apei, bazinul inspir

ţii de deplin
ţ

ţiile impuse de Compania
Naţional

ţie vor fi încheiate la începutul
lunii urm

ţiunea se desf

ţionale pentru Siguranţa
Barajelor au solicitat, în urm ţi ani, ca barajul Gozna s

ţii.

În prezent, în Caraş-Severin, tr

şternute pe hârtie înc

şterea gradului de şcolarizare, a nivelului de trai sau a reducerii
riscului de boal

şa fel încât minoritatea s şi s

ş-Severin sus

şa spun politicile sociale din România şi
din Uniunea European

şi pân

şeful Serviciului Afaceri
Europene, din cadrul Institu ş-Severin.

Cele mai mari probleme pe care le au romii din Caraş-Severin se
refer şi a st

şi propune s
şi cu cel al Grupului Mixt de Lucru, din care

fac parte şi reprezentan

şi Daniel Grebelndinger, consilier în cadrul Prim

şi posibilitatea s şternute pe hârtie.

ăiesc circa 7891 de romi, ceea ce
reprezintă circa 2,37 la sută din popula

ă din luna martie a acestui an,
iar documentul rămâne deschis tuturor etnicilor care au găsit solu

ă. Odată finalizată, strategia va fi pusă în aplicare, în
a ă nu se mai simtă discriminată ă ducă o
via ă cât de cât normală.

Romii din Cara ă au nevoie de o strategie, prin
care să oblige autorită ă ia măsuri care să combată sără-
cia. Prin urmare, pentru că a

ă, Institu
ă care să se ghideze autorită ă ământ ă

la sănătate sau locuri de muncă, strategia explică modul în care

problemele romilor ar putea fi rezolvate. „Desigur, documentul nu este
finalizat, strategia poate fi îmbunătă ă. Consultările pentru strategie
au început încă din luna martie, iar forma de acum este încă una
provizorie”, a declarat Floren

ă la lipsa locuin ării de
sănătate. Astfel că, până în 2020 strategia î ă le rezolve,
cu sprijinul autorită

ăriei
Oravi ă se asigure de faptul că autorită

ă aplice măsurile a

ţia judeţului. Problemele
acestora au fost a

ţii la
cre

ţ
ţin c

ţile statului s

ţia Prefectului a elaborat un document
dup ţile statului. De la înv ţ

ţit

ţa Albu,
ţiei Prefectului Cara

ţelor, a actelor de identitate, dar

ţilor, dar
ţi ai etniei.

Printre cei care au contribuit la la elaborarea Strategiei pentru
Romi, este

ţa. Acesta a dorit s ţile vor avea

Rromii vor să aibă o strategie!
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Consilierii locali ai municipiului Re

.

-

-

.

.

;

;

-

.

.

-
-

- -
-

şi şedin

ş-Severin.
Acest transfer a fost aprobat de consilieri în schimbul sumei de 3.375

de euro, ce va fi achitat
şi de conducerea Clubului

Sportiv Caraş-Severin. Suma provenit
şi

şi Administrare Cinematograf Dacia din
cadrul Direc şi Privat al
Municipiului Reşi

şi
copie, vor fi prezentate la Registrul Direc

şi Privat al Mun Reşi

şi a unei probleme
de calcul economic) şi în 31.10.2012 (sus

şiAdministrare Cinematograf Dacia.

Familiile şi persoanele singure din municipiul Reşi
şeşte 615 lei, pot depune cereri

şi declara
şi combustibili solizi sau petrolieri. Termenul limit

şeele Direc

şi 16 cereri în vederea acord

şte cererile şi declara

ŞI şi vor fi centralizate
ulterior la sediul Direc

şi persoanelor singure al c
şeşte 786 de lei în cazul

familiilor şi 1.082 de lei în cazul persoanelor singure.

Prim şi

Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1; nr. 2; nr. 7; nr. 8 nr. 9;
Grup Şcolar Tehnic;
Colegiul Na

şeurile voluminoase vor fi ridicate de la domiciliu. În acest sens,
cet

şi

şedin şi
şi prin e-mail, la adresa

mediu@primariaresita.ro sau apelând numerele de telefon ale Prim
şate mai sus.

şternerea covorului asfaltic pe partea carosabil

şi vineri, 19.10.2012, între orele 08.00 – 22.00.

şi
şului. În urma

raportului verific şedin
reprezentan şi factori de decizie
din cadrul administra

şului. S-a stabilit
prelungirea acestora, dup

şului, Muncii,

şului - Minda) termen de finalizare: conform
graficelor de execu

şa PP7, de pe Strada Petru Maior, nr. 26, aflat
şi

şei se desf şoar
şi c

şei PP5, situat şi

şa PP7 la finalizarea lucr

ţa au aprobat, în ţ
ţ

ţa.

Biroul Asociaţii de Proprietari
ţiei pentru Administrarea Domeniului Public

ţa organizeaz ţinerea atest
ţii de administrator de imobile. Actele necesare, atât în original, cât

ţiei pentru Administrarea
Domeniului Public ţa, pân

ţiei menţionate, în data de
29.10.2012 (rezolvarea unui test gril

ţinerea unui interviu).
Informaţii suplimentare se pot obţine la

ţii de Proprietari

ţa, al c

ţii pe propria r

ţiei pentru
Asistenţ ţiei
pentru înc

ţiei pentru înc ţei cu combustibili solizi sau petrolieri.
În ceea ce prive ţiile pe propria r

ţiei la înc ţei cu energie termic
ŢA S.R.L.

ţiei de Asistenţ

ţa, în colaborare cu Asociaţia Român

Câlnic: C

Ţerova: C

ţional „Traian Lalescu”;
centrul de colectare RoRec de pe Strada C

ţenii sunt rugaţi s

ţa)
0737 443 934 sau 0751 302 119 (RoRec)
Pentru obiectele predate, participanţii la campanie vor primi bilete de

tombol ţi va avea loc luni, 22.10.2012, la ora 12.00, în Sala
de ţe a Prim ţa.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate

Din cauza unei defecţiuni tehnice la staţia de asfalt a constructorului,
a

ţia rutier

Primarul mun Re ţa, Mihai Stepanescu, a solicitat o analiz

ţ
ţii firmelor ce execut ţii

ţiei publice locale. Au fost analizate termenele de
finalizare a lucr

Ţarcului, Progresului, Aleea
Herculane) termen de finalizare: 30.11.2012

tronsonul II (B-dul Republicii) termen de finalizare: 30.12.2012
tronsonul III (Triaj Lunc

ţie, prim

ţiei de Asistenţ ţa, figureaz

ţilor, pân
ţa, Aleea

Bazna nr. 1. Cele dou

ă
extraordinară, transferul jucătorului de handbal Andy-Loren Sămân ă de la
Liceul Teoretic „Traian Vuia” către Clubul Sportiv Cara

ă în trei rate lunare. Hotărârea va fi dusă la
îndeplinire de Liceul Teoretic „Traian Vuia”

ă din transfer va reprezenta venit la
bugetul local al Municipiului Re

ă examenul pentru ob ării
calită

ă luni, 22.10.2012.
Examenul va avea loc la sediul Direc

ă cu 20 de întrebări

telefon 0255 213.884, Biroul
Asocia

ăror venit net
mediu lunar pe membru de familie nu depă

ăspundere în vederea acordării ajutorului pentru
gaze naturale ă este
26.10.2012.

În perioada 08.10.2012 11.10.2012, ghi
ă Socială au preluat 281 de cereri în vederea acordării subven

ălzirea cu gaze naturale ării
subven ălzirea locuin

ăspundere pt
acordarea subven ălzirea locuin ă, acestea se
depun la casieriile S.C. CET 2010 RE

ă Socială. Vă reamintim, ajutorul pt
energie termică se acordă familiilor ăror venit net
mediu lunar pe membru de familie nu depă

ăria Municipiului Re ă
pentru Reciclare RoRec, organizează sâmbătă, 20.10.2012, o campanie
de colectare a DEEE-urilor.

ăminul Cultural;
Secu: Căminul Cultural
Cuptoare: Căminul Cultural;

ăminul Cultural;
Doman: în curtea fostului atelier;
Moniom: Căminul Cultural;

ăminelor.
De
ă ă apeleze până sâmbătă, zilnic între orele 09.00

14.00, unul dintre numerele de telefon
0255 210 258 sau 0255 211 692 interior 172 (Primăria Mun Re

ă. Tragerea la sor
ăriei Municipiului Re

ăriei
afi

ă de pe Aleea Herculane
va începe joi, 18.10.2012. Prin urmare, circula ă va fi interzisă joi,
18.10.2012

ă a stadiului
lucrărilor de modernizare pe cele 4 tronsoane ale ora

ărilor, s-a convocat o ă la care au participat
ă lucrări, proiectan

ărilor de modernizare de pe raza ora
ă cum urmează

tronsonul I (străzile Făgăra

ă - Moroasa) termen de finalizare: 22.12.2012
tronsonul IV (centrul ora

ăvara anului 2013.

La Cre ă în subordinea
Direc ă Socială a Primăriei Municipiului Re ă
două grupe cu un număr total de 19 copii.

În prezent, în imobilul cre ă ă lucrări pentru instalarea
centralei termice care să furnizeze apă caldă ăldură copiilor în timpul
sezonului rece. Cu acordul părin ă la finalizarea lucrărilor, copiii vor
primi îngrijire de specialitate în cadrul Cre ă în Re

ă grupe de copii, împreună cu personalul de
specialitate, vor reveni la Cre ărilor.

Puncte provizorii de colectare au fost stabilite în următoarele locaţii:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Prefectul jude

-

ţului Cara

ţiei pentru
Protecţia Mediului Cara

ţi atât reprezentanţii administraţiilor
parcurilor naturale din judeţ, cât ţilor
administrativ teritoriale care deţin terenuri pe
suprafaţa ariilor protejate. Principala tem

ţie s-a axat pe elaborarea planurilor de
management ale siturilor, aflat

ţia
Parcului Natural Porţile de Fier. Pentru ca proiectele
s

ţiilor locale s ţia

Prefectului judeţul Cara
ţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţa parcurilor s
ţiile acestora, în scopul

evit

ţiei Prefectului judeţul Cara
ţului Anton Paulescu, Florenţa Albu,

ţean Cara

ş-Severin, Silviu
Hurduzeu, a participat

ş-Severin. La întâlnire au
fost prezen

şi cei ai unit

şi politica de dezvoltare a
administra şit, Institu

ş-Severin, împreun
ş-Severin au

propus ca în perioada urm

şi delimitare.
Astfel, vor fi organizate regulat întâlniri la nivelul
consiliilor consultative ale fiec

ş-Severin, subprefectul
jude şef serviciu
Afaceri Europene, Ion Doran, şef serviciu Dezvoltare
Economic şi Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate, Nicolae Verindeanu, director
cancelarie, precum şi vicepreşedintele Consiliului
Jude ş-Severin, Ilie Iova.

la dezbaterea pe tema
Siturilor Natura 2000 de la sediul Agen

ă

ă de
discu

ă momentan în
derulare la nivelul tuturor parcurilor, cu excep

ă primească aviz favorabil din partea Ministerului
Mediului, iar conflictul dintre politica de conservare
dusă de parcuri

ă ia sfâr

ă cu
Agen

ătoare cele 53 de primării
care au terenuri pe suprafa ă intensifice
comunicarea cu administra

ării lacunelor de cartografiere

ărui sit.
La dezbatere au mai participat, din partea Insti

tu

ă

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Situril Natura 2000e

Un nou val de furturi de capace de canal
bulverseaz@ Aquacara} dar }i autorit@]ile re}i]ene

Aproape eradicat sau măcar combătut cu for ă în
ultimii ani, fenomenul furturilor de capace de canal

ătare pluviale sau de canalizare, toate comerciali-
zabile la fier vechi, a reizbucnit la Re

ă deja operatorul de apă Aquacara
ă le tot schimbe iar o

singură bucată dintr-un asemenea capac nu e deloc
ieftină. În acest context, ca urmare a furturilor masive
de capace de cămine din ultimele luni, SCAquacara

ăsurile necesare achizi ării ării,
pe raza Municipiului Re

ămine (fontă, material compozit
ă Adriana Almăjan, responsabil cu comu-

nicarea la nivelul societă

ă ă la completarea
integrală a elementelor de sistem furate.

”Cu această ocazie revenim
ătre toate autorită

ăsuri drastice în vederea evitării, pe viitor, a
producerii de furturi de elemente de sistem, inclusiv
capace de cămine, a declarat Adriana Almăjan.
Măsurile pe care le solicităm autorită

ă atât identificarea
ă a celor care se fac vinova

ă
preluarea acestora spre valorificare. SC Aquacara

ă
ritmul furturilor a crescut continuu în ultima perioadă
uneori, posibilită

ă

ămine, vane, etc) pun în pericol
func ă - canal, sănătatea
pietonilor ă. Considerăm că o
implicare mai activă a tuturor autorită

ă
elemente de sistem de pe domeniul public ar putea
conduce la scăderea intensită

ă
ă că o implicare

mai activă a tuturor autorită
ă elemente

de sistem de pe domeniul public ar putea conduce la
scăderea intensită

ă
ă

societatea are obliga

ă asigure supravegherea
colectoarelor canalizării prin personal calificat, care
să verifice periodic, printre altele, existen ătarelor
la gurile de scurgere. De asemenea, una dintre prin-
cipalele lucrări de între

ă înlocuirea capacelor de canal ăta-
relor de scurgere. De acord, numai că în atribu

ă paza acestor obiective, nu doar
constatarea că în urma verificărilor efectuate, în luna
septembrie, pe raza municipiului Re ătre
Serviciul de Gospodărie Urbană

ă lipsesc peste 140 de capace de canal
ătare pluviale.

ţ

ţa. Situaţia
exaspereaz

ţia s

ţion
ţa, a peste 100 de capace

de c

ţii. Acţiunea de montare a
capacelor furate începe în data de 17 octombrie
2012

ţile implicate în supravegherea

ţilor cu
competenţe în domeniu vizeaz

ţi de
sustragerea capacelor cât

ţionarea

ţile de înlocuire a acestor elemente
furate fiind dep

ţionarea sistemului de ap
ţa rutier

ţilor
ţiuni severe împotriva celor care fur

ţii acestui fenomen în
beneficiul tuturor cet ţenilor Municipiului Re ţa.”

Conducerea Aquacara
ţilor

ţiuni severe împotriva celor care fur

ţii acestui fenomen în beneficiul
tuturor cet ţenilor municipiului Re ţa.

Mihai Stepanescu, primarul Re ţei, susţine c
ţia de a efectua întreţinerea,

reparaţiile curente planificate
ţiile capitale ce se impun la bunurile din

patrimoniul concesionat, conform contractului înche-
iat. Operatorul trebuie s

ţa gr

ţinere care trebuie executate o
reprezint

ţiile
Poliţiei Locale intr

ţa de c

şi
gr

şi
ş,

care se vede pus în situa

ş
SA a luat m şi mont

şi
şi beton), ne

informeaz

şi se va desf şura pân

şi facem din nou apel
c şi
controlul domeniului public pentru implementarea de
m

şi
pedepsirea exemplar

şi a celor care accept
ş

SA depune eforturi semnif icat ive pentru
achizi şi montarea elementelor furate, îns

şite. Furturile elementelor de sistem

(capace de c

şi siguran
şi aplicarea

de sanc

şi
ş consider

şi aplicarea de
sanc

şi
şi

şi accidentale, precum
şi repara

şi a gr

şi
şi Mediu, s-a

constatat c şi
circa 70 de gr

(Daniel Botgros)

Conducerea PP-DD Cara}-Severin - nemul]umit@ de
activit@]ile din Consiliul local Re}i]a

Mai mulţi consilieri locali din partea Partidului
Poporului - Dan Diaconescu au declarat miercuri c

ţa, nu se respect
ţin c

ţi.
Pre

ţine c ţean, mai
toate ţele sunt de îndat

ţi în aceea
ţ

ţe. În
lege spune clar c ţe ordinare,
cu cinci zile înainte, extraordinare, cu trei zile înainte,

ţ
ţinem”, declar

ţii, ci a clientelei politice”, a
precizat Bl

ţie, cel puţin ciudat

ţa, un consilier PDLa r

ţa
funcţioneaz

ţ ţ, ar trebui s

ţie, prin care le solicit
ţele Consiliului Local Re ţa,

deoarece, acestea sunt publice, pentru a vedea
singuri abuzurile ţile ce se petrec acolo.

Pre
ţiune politic

ţeanului.
În ceea ce prive ţii pentru alegerile
parlamentare din decembrie, Valentin Bl

ţine c

ă,
la Re ă legea privind convocarea
Consiliului local. Ei sus ă există vicii de
procedură ă

ănariu, sus ă în Consiliul local re
ă, a declarat Valentin

Blănariu. ”Suntem convoca
ă înainte de ă, iar mapele ce trebuie

studiate le primim la intrarea în sala de
ă se pot convoca

ă. La noi, cele ordinare sunt anulate, în
ultima vreme. În plus, se trece foarte repede la vot.
Se votează pentru în necuno ă de cauză, sau
împotrivă, ă
Blănariu, care este

ă să î
ă, nu întotdeauna proiectele

sunt în interesul comunită
ănariu.

O altă situa ă, o reprezintă
faptul că, încă de la constituirea Consiliului Local

Re ămas nevalidat.
„Acestuia i s-a sustras un document de la dosar,

împotriva legii. De asemenea, Comisia de validare
nu o considerăm legală, fiind formată din patru
persoane, când numărul acestora ar trebui să fie
inegal. Ca să nu mai spunem de faptul că Re

ă cu un singur viceprimar, după alegeri,
de ă de jude ă aibă doi”, a
mai afirmat Valentin Blănariu.

Cei cinci consilieri locali ai PPDD au făcut
ătre popula ă oamenilor

să participe la

ă
ă această

forma ă va colabora cu orice partid din
Consiliul local, atâta vreme cât legea se respectă, iar
proiectele promovate sunt în interesul cetă

ănariu
sus ă lista a fost întocmită ă spre
validare la Bucure ă nu o va face publică,
decât în momentul când se va primi răspunsul de la
centru.

şi

şi chiar ilegalit
şedintele PPDD Caraş-Severin, Valentin

Bl şi
şedin

şi zi, chiar şi cu
o or şedin

şedin
şedin

şi de îndat

ştin
şi, prin urmare, noi ne ab

şi consilieri local.
„Majoritatea USL, în consiliul local, are grij şi

asigure cvorumul, îns

şi

şi

şi, fiind reşedin

şi un
apel c

şedin şi

şi ilegalit
şedintele PPDD spune c

şte candida

şi trimis
şti, dar c

(DanApostolescu)

şi au fost disponibiliza
şi timp, aceste m

şi a Contractelor colective de munc

şedintele Consiliului Jude
şi spune punctul de vedere cu privire

la uzinele siderurgice din România.
„Nu cred c

şedintele Consiliului Jude
ş-Severin, Sorin Frunz

şi dezvolt
şti Mechel.

ţi o parte dintre angajaţi. În
acela

ţii întreprinderilor. Cea mai mare parte dintre
angajaţi, îns ţi. Toţi cei disponibilizaţi
vor primi compensaţii, conform cu legislaţia în
vigoare

Pre ţean, Sorin
Frunzaverde, î

ţii. La Mechel exist ţie
de 37.000 de tone pân

ţie de 360.000 de
tone. Exist

ţiile în care vor dori s

ţean
Cara

ţie, Mechel va duce tratative cu potenţialii
investitori, care sunt interesaţi de p

ţii întreprinderilor

ăsuri au permis păstrarea
viabilită

ă, vor fi păstra

ă”, a
precizat Olga Chumakova, reprezentantul
companiei Mechel.

ă este vorba despre închiderea

societă ă un program de produc
ă la finalul anului. Pentru

2013, programul prevede o produc
ă inclusiv fierul vechi în curtea uzinei. În

condi ă vândă combinatul, va
exista un alt cumpărător”, a precizat Sorin
Frunzăverde, pre

ăverde.
În acest timp, conform deciziei Consiliului de

Administra
ăstrarea

integrită ării uzinelor
române

Ce spun autorităţile judeţene

Mechel renunţă la Caraş-Severin
( )continuare din pagina 1

Produsele accesorii ale p@durilor
Fructele de pădure ăutare pe pia ă, fapt

pentru care Direc ă din Cara ă realizeze
planul în ceea ce prive ădurilor, adică să
colecteze 50 de tone de fructe de pădure, relateazăAgerpres.

Planul la afine, de exemplu, de 20 de tone, a fost realizat. A rămas
restul de 30 de tone, care va fi realizat din porumbe ăce

şi trufele au mare c
ş-Severin doreşte s

şte produsele accesorii ale p

şi m şe.

ţa extern
ţia Silvic
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament 2 camere,
bloc de cărămidă, cu îmbunătă

ă + diferen ă. Tel. 0355-
804733, 0742-698947. (RR)

Vând apartament 2 camere
decomandat, confort 1, etaj 2, bloc
cu 4 etaje, Calea Timi

ă
ă, grădină

mare, pivni ă mare înaltă, facultativ
3 hectare pământ, în localitatea
Sopotu Vechi, comuna Dalbose

ăliug Crivaia parcela
3400 ă,
curent în zonă de case 15 €/mp neg.
Tel. 0722-631009.

Vând teren agricol lucrat 4,70
ha, de calitate, în Reca

ăliug parcelă
1300 mp, zonă turistică de case,
drum acces, apă, curent, 28 €/mp.
Tel. 0721-019926.

Vând 1400 mp FS 21 m în Re
ă bună cu apă, canal, curent,

gaz, 29 €/mp. Tel. 0722-631009.
Vând apartament 2 camere în

Moroasa, pre

ă, în spatele
facultă ătă

ă zona Mociur în
Re ă, apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

Vând casă în Zorlen
ă americană, grădi

nă bună, 564 mp, casa poate fi repa
rată sau demolată, zonă lini ă,
pre

ă în Re

ă gaz, garaj, pre

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

Schimb casă Boc ă cu
îmbunătă

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

Vând cămin cu 2 camere
îmbunătă ă, cu 13.500 €. Tel.
0746-769501.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, conf. 1, parter, bloc 4
etaje, bun pt. privatizare, pre

ă în Re
ă, b-dul Al. I. Cuza, et. 1,

complet renovată, geam termopan,
u ă metal, gresie, faian ă, instala

ă nouă, zugrăvit proaspăt.
Pre

ă Oravi
ării, loc bun pentru privatizare. Tel.

0760-284642.
Vând apartament cu o cameră,

38 mp, et. 1, gresie, faian ă, termo
pane, centrală proprie, u ă meta
lică, mobilat sau nemobilat situat în
Re

ţiri, la
parter, mobilat, 21.000 € negociabil,
dau

ţ

ţ

ţ,
jud. Cara ţ 21.500 €
negociabil. Tel. 0766-635565.

Vând în V

-
ţa, zon

ţ negociabil. Tel. 0720-
006988.

De vânzare, apartament cu 2
camere, în Lunc

ţii, nu are îmbun ţiri, preţ
negociabil. Tel. 0721-749143.

Vând garsonier
ţa, et. 1, balcon, central

ţu Mare, 3
camere, fântân -

-

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

Vând cas ţa, Dealul
Crucii, are 4 camere, anexe, baie,
central ţ 17.500 €.
Tel. 0732-624586.

Vând cas

ţ

ţiri, cu apartament Re ţa
confort 1, etaj 1 sau 2, exclus turn.
Tel. 0724-700792.

Vând cas ţa, 6 camere, 2
b

ţit

ţ
41.000 € neg. Tel. 0741-192486.

Vând garsonier ţa, zona
Lunc

ţ ţie
sanitar

ţ 8500 €. Tel. 0748-139193.
Predau contract de închiriere

pentru garsonier ţa, Zona
G

ţ -
-

ţa, str. Mociur. Preţ 12.750 €
negociabil. Tel. 0764-320258.

şi în rate sau schimb cu o
garsonier

şorii. Tel.
0766-635565.

Vând cas cu etaj, 7 camere
locuibile, garaj, anex

ş-Severin, pre

şi 2900 mp cu acces ap

ş, 5000 €/ha
cu titlu de proprietate, taxe la zi,
zona Bega. Tel. 0721-019926.

Vând în Crivaia V

şi

şi

ştit

şi

şa Montan

şa renovat
şi

şi

şi

ş

ş

şi

Închiriez garaj, str. F
ţ 170 lei/lun

ăgăra
ă negociabil. Tel.

0721-798604

şului.
Pre

Vând ap. 2 camere, termopane,
gresie, faianţ

-
ţ

ă (baie recent renovată
cu vană) u ă metalică, la parter,
zona Luncă, sau schimb cu garso
nieră bl. 4 etaje + diferen ă. Tel.
0720-347375.

ş

Persoană fizică. Vând ap. 3
camere, str. Făgăra

ă
sufragerie, izolat termic, centrală,
termopane, balcon, 2 băi, u ă me
talică. 32.000 €. Tel. 0722-619119.

ă în Măureni, mobilate,
cu toate lucrurile necesare, 12.000
€ mult negociabil. Tel. 0255-526023.

Vând garsonieră, et. 1, în spa-
tele complexului comercial Victoria,
Re

ăi, 2
balcoane, bucătărie mare, boxă,
43.000 €. Tel. 0720-053058. (RR)

Vând apartament în cartierul
Moroasa, 2 camere, bloc de
cărămidă, cu îmbunătă

ă +
diferen ă. Tel. 0355-804733. (RR)

Doresc să închiriez apartament
pe termen lung, să fie utilat complet.
Tel. 0731-376609. (RR)

Vând casă în Secă

ăjului, zonă frumoasă, tu-
ristică, cu izvor aproape, cu contract
pe loc de vânzare-cumpărare. Pre

ă în Goruia, nr.178, 3
camere, baie, bucătărie, posibilitate
de a mai construi încă o cameră, 2
coridoare, pivni ă, grajd, cocină de
porci, grădină 1.100 mp, curte beto-
nată, 17.000 €. Tel. 0727-751324,
0371-170232. (RR)

Vând 1.500 mp, teren, în cartie-
rul Cuptoare, la care se adaugă 500
mp în folosin ă de preem

ăi, renovat complet,
45.000 €. Tel. 0724-375599. (RR)

Vând garsonieră, în Oravi
ării, bloc de cărămidă, 8.000

€. Tel. 0255-236091. (RR)
Vând apartament, 2 camere,

modernizat, complet utilat, mobilat,
str. Hebe, Timi

ă,
et. 3, izolat termic, mobilat, Aleea
Tu

ă în Mâcnicu Mare, nr.
135, 4 camere, grădină, mai multe
anexe, 17.000 € negociabil. Tel.
0355-404553. (RR)

Vând apartament 3 camere,
confort 1, zona Lunca Pomostului,
fără termopane, nu este izolat
exterior, 42.000 € negociabil. Tel.
0742-139245. (RR)

Vând casă formată din 2 aparta-
mente, str. Feroviarului, nr. 25, sau
schimb cu apartament 2 camere +
diferen ă. Pre

ă sau schimb cu apar-
tament la bloc. Tel. 0355-422966.

Vând casă la Gătaia, 3 camere,
1.500 mp, anexe în curte, pivni ă.
Tel. 0742-204926. (RR)

Vând apart. 2 camere, conf. 1,
centrală, termopane, aer condi

ă genera

şului, conf. 1,
etaj 3, decomandat, 80 mp, mobil

ş

şi

şi

şeni, cu ma-
gazin alimentar, în centru, 17.000 €.
Tel. 0721-877678. (RR)

Vând teren 3.000 mp în Putna,
Valea Alm

şi

şoara, 40.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)

Vând apartament în Anina, 3
camere, et. 1, 17.000 €. Tel. 0745-
779639. (RR)

Vând apartament cu o camer

şnad, 12.000 € negociabil. Tel.
0744-796637. (RR))

Vând cas

-

ţa, 12.000 €. Tel. 0725-978949.
Vând apartament, semideco-

mandat, în Moroasa 1, 19.500 €. Tel.
0770-495527. (RR)

Vând apartament, în centrul
civic Re ţa, 3 camere, 2 b

ţiri, 21.000 €,
sau schimb cu garsonier

ţ

ţ
2.000 lei. Tel. 0764-258161. (RR)

Vând cas

ţ

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

Vând apartament, 4 camere, de-
comandat, 2 b

ţa,
zona g

ţ ţ 80.000 € negociabil.
Tel. 0725-814536. (RR)

Vând cas

ţ

ţion-
at, mobilier modern, electrocasnice
de ultim ţie. Este situat în
Govândari, et. 4. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 0745-313322.

Vând cas

Închiriez apartament pe Str.
F

ţ ţ 170 €
plus garanţie. Tel. 0726-116177.

Primesc în gazd

ţiu comercial în Boc

ţional.Are 2
intr

ţ 55.000 €.
Tel. 0013177969252, dup

ţa, Cara

ţa Intim).
Preţ 20.000 €. Tel. 0748-139193.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Caransebe ţi,
preţ neg 9 €/mp. Tel. 0722-630097.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandat, balcon
închis, 70 mp, Calea Caransebe-

ţ 20.000 €, fix.
Tel. 0721-421579.

Închiriez apartament 2 camere,
52 mp, parter, zona Victoria, cartier
Govândari, utilat, central

ţ 100
€. Tel. 0745-417197.

Vând teren intravilan, 800 mp,
Boc ţei, lân-
g ţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.

Vând apartament în Boc
-
ţ

25.000 € u ociabil.

ţit, ocupabil imediat, zon
ţ 22.500 €

negociabil. Tel. 0737-051326
Vând gr -

ţ ţ
ţ 15.000 €. Tel. 0729-

057557
Persoan -

ţial îmbun ţit, în zon
ţie). Merit

ţ neg. Tel. 0744-619097,
0732-144935, 0355-405778

Vând apartament, 2 camere,
b-dul Republicii, bl. 18. Tel. 0747-
793525

Cump

ţ negociabil. Tel. 0720-053058,
0355-402850

Cump

-

ţ 60.000 €
negociabil. Tel. 0731-511797

Vând cas ţa, camer

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

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, cu central

ţa, Moroa-
sa 2. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
0769-670833, 0770-496556

Vând apartament, centru civic, 3
camere, 2 b

ţ negociabil. Tel. 0720-
053058, 0355-402850

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

ţa

ăgăra
ă

ă elev de liceu
cuminte. Tel. 0771-109874.

Vând teren în Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.

Doresc să cumpăr apartament
cu 3 camere confort 1 decomandat,
zonă centrală, Luncă sau Moroasa,
etaj 1, 2 sau 4 ofer maxim 33.000 €.
Tel. 0721-155564.

Vând spa
ă

ă
pavată + 30 mp teren adi

ări separate, 2 puncte sanitare +
dotările necesare. Pre

ă ora 15.
Vând apartament cu 2 camere în

Re
ă

metal, climă, etaj 3 (bloc cu 4 etaje),
parcare plătită. Zona Calea
Caransebe ă Pia

ă

ă proprie,
preferabil pe termen lung. Pre

ă, strada Lerni
ă pădure, acces la toate utilită

ă, termopane, cabină du

ătă ă
foarte bună. Pre

ădină, Calea Caranse
be

ă de vie, pivni ă, cameră din
PFL. Pre

ă fizică, vând aparta
ment, et.1, decomandat, 3 camere,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie mare,
par ătă ă foarte
bună ă (Poli ă
văzut. Pre

ăr cameră de cămin, ofer
3.500 €, să aibă schimbată u

ăi, 2 balcoane, bucătărie, boxă,
pre

ăr urgent apartament, 2
sau 3 camere, preferabil parter sau
et.1. Tel. 0745-260652

Închiriez apartament, 2 camere,
confort 1, complet utilat, cu centrală
de apartament, zona Intim. Tel.
0727-020821

Vând casă, renovată, într-o
zonă lini ă, 4 camere, baie, bucă
tărie încăpătoare, tip sufragerie,
utilată modern, curte pavată cu
gresie, acoperită, grădină, vie,
terasă, cuptor grill. Pre

ă în Re ă,
bucătărie, baie, coridor, gaz, apă,
curent. Pre

ă termică
proprie, boxă, garaj, Re

ăi, 2 balcoane, bucătărie
mare, pre

ă, situat în zonă
bună, între Re

şului cu 2 camere, utilat şi
mobilat, pivni şi garaj. Pre

şa
Român , la MFA, actualul bar Black
& White, 140 mp + 40 mp teras

şi ş-Severin, complet
mobilat, geamuri termopan, uş

şului (lâng

şi
şului, km 1-2, cu utilit

şului, nr. 1, et. 5. Pre

şa Montan

şa, str.
Sadovei, bl. 1, et. 1, 3 camere, cen
tral ş. Pre

şor neg Tel. 0747-
478023.

Vând apartament, 2 camere,
îmbun

şului, 1.200 mp, cu pomi de tot
felul, vi

şi liniştit

şa şi
geamul. Rog seriozitate. Tel. 0722-
504574

Vând apartament, 3 camere, 2
b

ştit

şi

şi

şi şi Lugoj, 2.900
mp, 3 €/mp. Tel. 0737-051326
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Fiintele umane nu au pre !!ţ
Ziua de 18 oct este declarata

. Campania de prevenire a
traficului de persoane se va derula si in cadrul Colegiului Tehnic
Carasan printr-un concurs de proiecte cu incepere de la ora 13.00.Titlul
campaniei este: Fiintele umane nu au pret!!

Exploatare sexual

ombrie

ţi, privarea de libertate, vânzare de oameni, prelevare de
organe, „sclavia modern

ţe umane
Pentru c ţii sunt o categorie predispus

ţi, s-a considerat oportun
ţie a traficului de fiinţe umane realizat în

cadrul campaniilor derulate prin Cabinetul de Consiliere ţ
ţa coordo-

natorul proiectului fiind prof. psihopedagog Mioara Trandafir în parte-
neriat cu Centrul Raţiu pentru Democraţie cu sediul în Turda, jud. Cluj.

La realizarea proiectului particip

, î

Ziua interna ional pentru
combaterea traficului de persoane

ţ ă

ă, exploatare prin muncă, manipulare, abuz fizic
ăciune, racolare, victime,

trafican
ă”, … etc sunt doar câteva concepte care nu

ne pot duce cu gândul decât la un singur fenomen care le cuprinde pe
toate: traficul de fiin

ă adolescen ă ă deseori
de trafican ă ideea de a se derula la noi în

ă, un proiect de preven
ă

Psihopedagogică din cadrul Colegiului Tehnic Cără

ă profesorii Pîrvu Manuela,
Petanec Claudiu, Rancu Dalina, Călinescu Iudit, Milo

ău Daniela, Cinar Gheorghe, Măcinic Florica, Mocanu
Costăchel mpreuna cu elevii claselor IXA, IXB, IXC, IX S1, XA, XB,
XC, XIA/C,XI B, XIIA/B,XIII/1.

şi psihic, viol,brutalizare, constrângere, înşel

şi vizat

şcoal
şi Asisten

şan Reşi

ş Carmen, Mezin
Carmen, Marinc

T ţineret în Ac iune - Acţiunea
1.2 Initiative ale Tinerilor

În perioada 1 mai - 30 octombrie 2012 Grupul Informal Voluntaria-
tul pentru toti, reprezentat de BuzeraAndreea Oana implementeaz

. ţat cu sprijinul Comisiei
Europene, prin programul Tineret înAcţiunea 1.2 Initiative ale Tinerilor.

Scopul proiectului este informarea tinerilor in legatura cu importan-
ta voluntariatului, prin metode nonformale, ce ii vor atrage spre
implicarea in mai multe activitatile de voluntariat.

Proiectul EU Voluntar a ajuns aprope de sfarsit. Ultimile activitati din
cadrul acestui proiect sunt desfasurate in aceasta perioada si anume
informarea tinerilor din localitate Resita in legatura cu importanta si
efectele ce le pot avea activitatile de voluntariat pentru dezvoltarea lor
profesionala, personala si nu numai. Acesta activitate se va desfasura
in toate liceele resitene la care vor putea participa tinerii elevi.

Pentru mai multe informatii puteti contacta responsabilul de proiect:
Buzera Andreea Oana, buzera_oana@yahoo.co.nz, telefon: 0755-
839043.

ă, în
mun Resita, proiectul «EU voluntar», finan

AvenTURA - Muntenegru 2012
Asociaţia Bike Attack Resita tocmai a încheiat cu succes expediţia

AvenTURA - Muntenegru 2012, o expediţie de mountain biking ce a
durat 9 zile, între 29 septembrie ţi
prin Parcul Naţional Biogradska Gora, Parcul Naţional Lovcen

ţional Durmitor unde am urcat pân .
ţ

.

ţii laAvenTUR

ţie
cu scopul de a promova pentru tinerii ţii din România conceptul
de vacanţe active, de relaxare activ

ţ
ţie Muntenegru deoarece aceast ţar

ţinta multor romani pe timpul verii, dar activit ţile sunt limitate, iar
zona de interes a turi

ţii turistice,
s ţiilor de turism

ţie de conce-
diu aleg litoralul; noi am vrut s

ţi se arat
ţii. Cu bicicleta poţi s

ţi s
ţii ascunse. Din ce în ce mai

mulţi oameni se plâng de rutina vieţii de zi cu zi -

ţii s ţin
cunoscute si le oferim celor care doresc un altfel de vacanţ -

ţii necesare
pentru planificarea financiar

ţii
internaţionale de mountain biking a asociaţiei, venind ca o continuare a
expediţiilor de traversare a Alpilor pe mountainbike din 2007, 2008,

ţilor -AvenTURA2009.

şi 8 octombrie.Am c
şi

uimitorul Parc Na

Şerban Mateşoane, Robert Laszlo şi Ciprian Sonea pe biciclete şi
Garvril Soran ca suport logistic si tehnic. Am realizat aceast

şi adul
şi la nivel general, acela al stilului

de via şi prieten cu mediul
înconjur

ştilor nu dep şeşte plajele aglomerate. Am dorit
astfel s

şi
s

şezlong la soare şi decât zilele lungi şi calde în care nu faci
mai nimic, iar ceea ce vizitezi este ce şi ofer

şeu ai contact direct cu oamenii, po şti
produse autentice si s

şi sunt sigur ca majori
tatea tânjim dup

şi dorim s şi pe
al şi lucru.Am f

şedinte.
AvenTURA Muntenegru face parte din seria de expedi

şi
2009: AvenTURA 2007 Transalpina, AvenTURA 2008 Transalp -
Glacier Express şi Razbunarea Dolomi

ălătorit pe două ro

ă la peste 2 000 de
metri. Traseele parcurse au însumat in total 510 km si o diferen ă de
nivel de peste 15 000 de metri.

Participan Ă au fost: Cătălin Gavrila, Cristian Minghel,

ă expedi

ă
ă sănătos, al turismului sustenabil
ător. Am ales ca destina ă ă

este ă
ă

ă aducem o altă perspectivă asupra acestei destina
ă explorăm dincolo de stereotipul cataloagelor agen
ă arătăm că acest lucru este la îndemâna oricui.

„Majoritatea celor care prefera Muntenegru ca destina
ă arătăm ca vacanta este si altceva decât

întinsul pe
ă ă pe tavă, exact

ca într-un parc de distrac ă vezi locuri uimitoare,
dincolo de pozele cli ă gu

ă descoperi minună

ă o aventura care sa ne facă sa rupem monotonia. Noi
am îndrăznit să ne creăm propria aventură ă îi încurajăm

ă facă acela ăcut de fapt un pas spre zonele mai pu
ă tot supor

tul: sfaturi de călătorie, trasee, recomandări si informa
ă.” a declarat Cătălin Gavrila, pre
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Ministerul Dezvoltării Regionale
ări privind

Ghidul Solicitantului pentru proiectele de cre

şi Turismului
(MDRT) a prelungit perioada de consult

ştere a
eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe cu
finanţare din fonduri europene, ca urmare, apelul de
proiecte a fost reprogramat pentru data de 1 noiembrie.

�

� �

�

�

� �

ţelor Publice a decis s ţiei din ultimii 3 ani,
adic ţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal

ţa muncii din Franţa va fi extins la 291 de meserii, faţ R ţiile privind accesul cet ţenilor români pe piaţa muncii din
Marea Britanie vor fi menţinute pân

ţiei adulte cu 8%

Ministerul Finan
Camera Deputa Accesul românilor

estric
Peste 750 de mii de persoane sufer

Asc

ă retragă proiectul prin care se prevedea majorarea taxelor
ă cu 16%

ă de cele 150 din prezent ă
ă la sfâr ă de hepatita C, potrivit unui raport al Centrului European pentru

prevenirea ăzut numărul de fumători din rândul popula

şi impozitelor locale cu rata medie a infla
şi

bulgarilor pe pia
şitul anului 2013

şi controlul bolilor transmisibile

� P rla

ţiei, Cercet

O.G. nr. 26/2012 pentru modificarea O.G. nr. 9/1996
privind îmbun ţirea sistemului de finanţare a instituţiilor
publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare

ţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a
sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii,
precum ţirea salariz ţiile

ţile cu profil cultural (M.O. nr. 629/01.09.2012)
Ministerul Transporturilor

Ministerul Agriculturii
ţia

noilor soiuri de plante (M.O. nr. 637/07.09.2012)
H.G. nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis

pentru compensarea efectelor fenomenului de seceta
manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor
agricole" care se acorda în agricultura, în sectorul vegetal
(M.O. nr. 639/07.09.2012)

H.G. nr. 898/2012 pentru modificarea

H.G. nr. 890/2012 privind aprobarea Programului calen-
daristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei
electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor

Guvernul României - Norma metodologica din 2012 de
aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de
asigur

ţional de asigur
ţii (M.O. nr.

643/10.09.2012)
Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

Legea nr. 487/2002 (r 1) s ţii mintale ţiei
persoanelor cu tulbur

H.G. nr. 911/2012 pentru modificarea H.G. nr. 759/2010
privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun ţirea
calit ţii produselor agricole în sectorul de agricultura
ecologica . .

Ministerul Educaţiei, Cercet
-

ţile
de înv ţ

Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiilor minorit ţilor naţionale ţiei
muzicale în limba matern

Ministerul Educaţiei, Cercet

Ministerul Economiei, Comerţului

ţia pentru Implementarea Proiectelor

. . . ţionale în domeniul
ajutorului de stat (M.O. nr. 660/19.09.2012)

Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. 102/2012
privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Ap

ţionale (M.O. nr. 660/19.09.2012)
O.u.G. nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadr

ţile sanitare propuse pentru reorganizare
în c ţile sanitare care î

Ordinul Ministerului Mediului

Circulara B ţionale a României nr. 27/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur dedicate aniversarii a 200 de ani de la na

a mentul României - Regulamentul din 2011 (r 1),
regulament-cadru privind constituirea şi functionarea
comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice
centrale (M.O. nr. 625 din 31.08.2012)

Parlamentul României - Regulamentul din 2011 (r 1),
regulament-cadru privind constituirea şi functionarea
comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice
locale (M.O. nr. 625 din 31.08.2012)

Ordinul Ministerului Educa şi
Sportului nr. 5398/2012, privind acordarea acreditarii pentru
nivelurile de invatamant, specializarile şi calificarile
profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar
de stat evaluate în perioada mai-iunie 2012 (M.O. nr. 626 din
31.08.2012)

Legea nr. 33/2007 (r 1), privind organizarea şi
desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European (M.O.
nr. 627 din 31.08.2012)

şi
aloca

şi îmbun
şi activit

şi Infrastructurii - Regulamentul
din 2012 privind modelul şi însemnele uniformei, modul de
acordare şi portul acesteia de c

şi Dezvolt

şi completarea unor
acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi
dezvolt

şi Senat din
anul 2012 (M.O. nr. 641/10.09.2012)

şi
cardul na

şi
Sportului nr. 5635/2012 privind structura anului şcolar 2012-
2013 (M.O. nr. 651/13.09.2012)

şi a protec

şi pentru modificarea şi completarea H G nr.
796/2012 privind schema de ajutor specific acordat
produc şi de carne de vita din zonele
defavorizate (M.O. nr. 654/14.09.2012)

şi Sportului -
Metodologia din 2012 de organizare şi desf şurare a concur
surilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se

vacanteaza pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unit

şi Sportului -
Metodologia din 2012 privind studiul în limba materna şi al
Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române,
studiul Istoriei şi tradi şi al Educa

şi Sportului -
Metodologia din 2012, metodologie-cadru de organizare a
programelor de formare psihopedagogica în vederea
certific

şi Mediului de Afaceri -
Norma metodologica din 2012 pentru aplicarea de c

şi Programelor
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a prevederilor art. 18 din
O u G nr. 117/2006 privind procedurile na

şi auxiliar sanitar,
redistribuit din unit

şi reiau
activitatea (M.O. nr. 661/19.09.2012)

şi P
şi

pisica s

şterea lui George
Baritiu (M.O. nr. 664/20.09.2012)
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ării, Tineretului

ătă

ătă ării personalului din institu
ă

ătre inspectorii Inspectoratului
de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (M.O. nr.
634/05.09.2012)

ării Rurale - Regulamentul
din 2012 pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protec

ării rurale (M.O. nr. 639/07.09.2012)

ări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european
ări sociale de sănătate" din Legea nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătă

ării, Tineretului

ănătă
ări psihice nr. 487/2002 (M.O. nr.

652/13.09.2012)

ătă
ă

ătorilor de lapte

ării, Tineretului
ă

ă
ă ământ preuniversitar de stat (M.O. 656/17.09.2012)

ării, Tineretului

ă
ă (M.O. nr. 657/17.09.2012)

ării, Tineretului

ării competentelor pentru profesia didactica (M.O. nr.
657/17.09.2012)

ătre
Agen

ărării Na
ărării

Na
ării

personalului de specialitate medico-sanitar
ă

ămine de bătrâni, la unită

ădurilor nr. 3456/2012
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup

ălbatică (M.O. nr. 663/20.09.2012)
ăncii Na

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

Agenţia de Pl ţi pentru Dezvoltare Rural
ţioneaz

ţi de
realizarea unor investiţii în

ţia potenţialilor beneficiari
fiind estimate în prezent la circa 250-300 de milioane de euro.

ă ă
ă să lanseze, la jumătatea lunii noiembrie, două sesiuni

de depunere de proiecte pentru producătorii agricoli interesa

şi Pescuit (APDRP)
inten

şi în
, fondurile europene puse la dispozi

ferme de vaci depozite de legume şi
fructe

GrupulAlianţa Liberalilor ţilor
pentru Europa ( ) din Parlamentul
European s-a reunit în perioada 16-17
octombrie la Bucure

şi Democra

şti iar grupul Partidului
Popular European ( ) se întâlneşte în
zilele de 17 - 18 octombrie, tot la Bucureşti.

ALDE

PPE

| 1 Octombrie 2012 |8 - 24 PRISMA

Agenţia Domeniilor Statului (ADS)
ar putea fi, din 2014, un juc ţa
funciar

ţa local
ţiilor impuse de statul român, a

declarat ministrul Agriculturii
ţ

ţiile Ministerului Agriculturii

ţ ţia de
terenuri agricole la 500 de hectare, iar
experienţa în domeniul agricol s

ţa
agricol ţinut

ţa arabil

ţ
ţinea 8,17% din cele peste 700.000 de

hectare de teren agricol cump

ţiile majorate în luna noiembrie
pentru luna octombrie.

Pre

ţia de cre

ţi-
nerea pragului de 3.400 de lei la acorda-
rea procentului de 85% din venitul net,
precum ţarea la condiţionarea
acord

ţiei de cre

ător pe pia
ă din România, urmând să dea

avize persoanelor fizice străine care vor
să cumpere teren pe pia ă pe baza
condi

ării
Rurale, într-o conferin ă de presă.

Inten
ării Rurale (MADR) în momentul

de fa ă sunt de a limita achizi

ă fie de
cinci ani.

Potrivit datelor MADR, suprafa
ă de ă de străini în România la

finele lui 2011 se ridica la peste 700.000
de hectare, reprezentând 8,5% din supra-
fa ă a României. Într-un clasament
al cumpărătorilor de teren în România, pe
primele locuri se află Italia, cu 24,29%,
urmată de Germania cu 15,48%
ările arabe cu 9,98%. Totodată, Ungaria
de

ărat în
România, Spania (6,22%), Austria
(6,13%), Danemarca (4,52%), Grecia

ă mamele î

ăsescu a pro-
mulgat legea care majorează indemniza-

ă mai prevede men

ării concediului de cre

ă, proiectul de lege flexibilizea-
ză perioada în care persoanele care
primesc ajutoare sociale trebuie să achite
impozite locale.

şi Dezvolt

şi
Dezvolt

şi de

şi
Olanda câte 2,4% şi Turcia 0,78%.

Mariana Câmpea-
nu, a declarat c şi vor primi
indemniza

şedintele Traian B

ştere a copilului de la 75% la
85% din cuantumul venitului net.

Legea respectiv

şi renun
ştere a copilu-

lui şi a indemniza ştere a copi-
lului doar pentru primii 3 copii din familie.

Totodat

Ministrul Muncii,

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru
a }edin]ei Guvernului României din 10 octombrie 2012

Guvernul a adoptat o Ordonanţ
ţ

ţii instituţionale a G ţionale
de Mediu a Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului ţilor de regim
silvic

ţiile prin simplifi-
carea circuitului decizional

ţii de control

ţionale de Mediu se
desfi inţeaz

ţiilor nou create pe funcţii
echivalente, cu respectarea drepturilor
salariale. Adoptarea în regim de urgenţ

ţe duce la reducerea
cheltuielilor publice

ţional. Prin
reorganizarea acestor instituţi i se
estimeaz

ţin,
cresc ţie
din specia ovine/caprine, identificate

ţional. Acest

sprijin financiar se acord
ţinerea competitivit ţii

acestora pe piaţa UE. Cuantumul pl ţii na-
ţionale directe complementare în sectorul
zootehnic în anul 2012 este în valoare
unitar

ţilor care se finanţeaz

ţi unice pe suprafaţ

ţ
ţilor este de 119,66

euro/ha. Suplimentar, pentru sfecla de
zah

ţin, cresc
ţie din specia bovine,

identificate
ţional. Cuantumul pl ţii naţionale directe

complementare pentru specia bovine este
în valoare de 500 de lei pe cap de bovin

ă de
urgen ă prin care se urmăre ărirea
capacită ărzii Na

ă
ătoare. Modificările propuse

debirocratizează institu

ă

ărzii Na
ă cele opt comisariate

regionale, iar personalul va fi preluat în
cadrul institu

ă a
prezentei Ordonan

ă

ă economii bugetare în valoare de
305.000 lei pe an.

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care
se reglementează sprijinul financiar
acordat în anul 2012 producătorilor agricoli,
persoane fizice sau juridice, care de

ă animale de produc

ă crescătorilor de
animale pentru men ă

ă

ă de 40,8 lei pe cap de ovină/caprină.
Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care

se stabilesc, pentru anul 2012, cuantumu-
rile plă ă din bugetul
european după următoarele scheme

Schema de plă ă
Schema de plată separată pentru zahăr
Schema de plată specifică pentru orez
Conform acestor reglementări, la

schema de plată unică pe suprafa ă,
cuantumul maxim al plă

ăr se aplică o schemă de plată în
cuantum de 284,46 euro/ha, iar pentru orez
se acordă o plată specifică de 300 euro/ha.

Guvernul a aprobat o Hotărâre prin care
se reglementează sprijinul financiar aferent
cererilor depuse în anul 2012 de
producătorii agricoli, persoane fizice sau
juridice, care de ă
animale de produc

ă

ă.

şte înt

şi a activit
şi vân

şi dispunerea cu
celeritate a activit şi de
emitere a actelor de reglementare. Practic,
în cazul G

şi la respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia European şi
cu Fondul Monetar Interna

şi exploateaz
şi

înregistrate în sistemul na

şi exploateaz

şi înregistrate în sistemul
na

:
�

�

�

Campania anual@ gratuit@
de vaccinare antigripal@
Ministerului Sănătă

ăvire în cadrul campaniei
anuale gratuite de vaccinare antigripală.

“Suntem în curs de finalizare a
procedurilor de achizi

ărilor. Ministerul Sănătă

ărilor noastre, vom
putea începe campania la sfâr

ănătate
publică din cadrul Ministerului Sănătă

ă a Ministerului Sănătă

ătrâni institu
ărilor

OMS

ănătă
ă

ănătă ă popula-
ă perioadă cu fluctua

ă, să asculte sfatul
medicilor, să respecte regulile de igienă
pentru evitarea îmbolnăvirilor.

Conform datelor raportate de către
Centrul Na

ăptămâna 1-7 octombrie
2012, numărul total cazuri de infec

ădere cu
25% fa ă de săptămâna trecută.

În România activitatea virozelor
respiratorii este de intensitate joasă, fără
răspândire geografică, fără tendin ă de
cre ă, fără probe pozitive
pentru virusurile gripale.

ţii va utiliza

ţie a vaccinului gripal
necesar imuniz ţii a
alocat pentru campania de imunizare din
sezonul 2012-2013 un buget de 11 milioane
de lei. Conform estim

ţii.
În cadrul campaniei de vaccinare gratui-

t ţii vor fi imunizate,
cu prioritate, persoanele cu varsta peste 65
de ani, cu boli cronice, în special boli
respiratorii

ţionalizaţi,
personal medical, conform recomand

ţii se va derula prin cabinetele
medicilor de familie ţi sanitare cu
paturi.

Ministerul S ţii recomand
ţiei ca, în aceast ţii
frecvente de temperatur

ţional de Supraveghere a Bolilor
Transmisibile, în s

ţii
respiratorii este de 52 414, în sc

ţ

ţ

şi în
acest sezon 1 milion doze de vaccin gripal
pentru imunizarea persoanelor cu risc
ridicat de îmboln

şitul acestei
luni”, au declarat specialiştii de s

şi cardiovasculare, boli
metabolice, copii şi b

şi ECDC.
Ca în fiecare an, campania Ministerului

S
şi în unit

ştere semnificativ

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 15-10-2012

Comercializarea produselor de origine animal@ pe
pia]a rus@ de desfacere

România a ob
ă pe pia ă de desfacere. În această

privin ă, ministrul rus al Agriculturii s-a angajat că, din luna noiembrie a acestui an,
autoritatea sanitar-veterinară rusă va începe inspec

ă ă activitatea în sectoarele cărnii ă exporte pe
pia ă, în scopul recunoa ă ăspunde cerin

ă.Astfel, acest demers va permite producătorilor români de
produse de origine animală să intre pe o pia ă cu un poten

ă sectorul agro-
alimentar, dar ă ăminte. Un interes aparte subliniat de ministrul român
îl reprezintă sectorul vitivinicol, care are un poten ă.

ţinut un acord foarte important din partea Rusiei în ceea ce prive
ţa rus

ţ
ţiile la întreprinderile române

ţa rus ţii acestora de a r ţelor sanitare
veterinare impuse de piaţa rus

ţ ţial de consum uria
ţiilor cu omologul rus

aspectele de interes ale oamenilor de afaceri români din sectorul agro-alimentar
ţi în delegaţia care îl însoţe

ţul cu îngr
ţial foarte mare de export pe piaţa rus

şte
comercializarea produselor de origine animal

şti care
îşi desf şoar şi a laptelui si sunt interesate s

şterii capacit

ş.
Ministrul Agriculturii din România a abordat în cadrul discu

şi care
sunt reprezenta şte. Interesele acestora vizeaz

şi comer ş

MADR, 10-10-2012
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Criminalitatea internaţională organizată este în valoare de 870 miliarde de dolari (672 milioane euro), potrivit biroului ONU pentru Droguri şi Criminalitate Premierul
britanic David Cameron a semnat un acord care prevede organizarea în 2014 a unui referendum cu privire la independenţa Scoţiei Knesset-ul a aprobat propunerea
de dizolvare pregătind calea pentru alegerile anticipate care vor avea loc pe 22 ianuarie Decizie finală de investiţie privind South Stream în Ungaria va fi luată până la
sfârşitul lunii octombrie 2012 Palestinienii au început campania pentru alegerile municipale din 20 octombrie în Cisiordania Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unită, a
câştigat alegerile regionale parţiale Japonia şi Coreea de Sud, au declarat că vor reduce dimensiunea acordul lor de schimb valutar la sfârşitul acestei luni Există
riscul imploziei guvernului afgan după ce trupele NATO se vor retrage în 2014, în special dacă alegerile prezidenţiale vor fi frauduloase, potrivit unui raport al International
Crisis Group Economia în regiuneaAsiei de Est cu excepţia Japoniei va creşte cu 7.2 la sută în 2012, chiar mai lent decât în perioada de vârf a crizei financiare din 2009

Rusia intenţionează să semneze memorandumuri privind noile rute de gaz Nord Stream către Europa până la 31 decembrie Uniunea Europeană a primit Premiul
Nobel pentru Pace pentru 2012, pentru că a „ajutat la transformarea Europei dintr-un continent al războiului într-un continent al păcii“ Columbia a început discuţiile
menite să încheie o jumătate de secol de conflict armat între forţele guvernamentale şi FARC La douăzeci de ani după războiul din Croaţia, Goran Hadzic, acuzatul 161
din 161 este în faţa judecătorilor, în procesul final de la tribunalul pentru crimele de război din Yugoslavia
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Guvernul palestinian din Cisior-
dania a aprobat, pentru prima dată în
istorie, stabilirea unui

. Suma, care
va fi actualizată anual, este de 290 de
euro (în moneda locală) pe lună.

salariu minim
pentru sectorul privat

Guvernul cubanez a anunţat c ţioneaz
ţa ca cet ţenii s ţin

ţin
ţia Granma.

ă inten ă să
abroge cerin ă ăi să ob ă vize de ie

ălători în străinătate. Începând 14 ianuarie
2013, cubanezii care doresc să părăsească insula
temporar nu vor mai trebui să ob ă de la guvern
"permisul de călătorie", relatează publica

şire
pentru a c

Alegerea primului
poate semnala

începutul unor schimb
ţar ţin majoritatea,
dar se afl

pre
ţii Supreme a Braziliei

şedinte negru al
Cur

ări socio-politice într-o
ă în care afro-brazilieni de

ă în partea de jos a scării socio-
economice, potrivit comentatorilor locali.

Ne-am plimbat pe lună iar robo

ă, e timpul să
aterizeze o "barcă” pe Titan. Acest scenariu bizar
ar putea deveni realitate, potrivit inginerilor
spanioli care au prezentat această propunere la
Congresul European de ă Planetară
desfă

ănătoare corpuri cu Pământul din Sistemul
Solar. Cu o atmosferă groasă, un diametru între
cel al Pământului

ări, lacuri
ă decât o lună.

Oamenii de ă nu ă via
ă pe Titan. Unii cred că e prea frig, cu tem

peraturi medii de minus 178 de grade Celsius. Cu
toate acestea,al ă atmosfera

ă nu vorbim de un posibil ocean subte
ran, ar putea fi propice pt organismele microbiene

Misiunea Cassini-Huygens, care a studiat ex
tensiv Titan în anii 2000, a confirmat faptul că exis
tă mări, lacuri

ă o mare
parte din emisfera de nord a satelitului. Lander
Huygens al ESA, care a aterizat pe un teren solid,
în ianuarie 2005, a fost proiectat să ă
pentru o perioadă scurtă de timp. Din motive
necunoscute a transmis date doar câteva ore.

Noul plan, numit Titan Lake In-situ Sampling
Propelled Explorer (Talise), propune o barcă-
sondă, propulsată de ro

ă, efectuând măsurători

ă de inginerie Sener cu sediul în Spania, un
membru al echipei Talise. "Acest lucru permite
sondei să se deplaseze controlat de la locul de
aterizare în lac, la cel mai apropiat ărm.
Capacitatea de deplasare ar face posibilă
ob

ă ărm."
Conceptul Talise este dezvoltat ca un

parteneriat între Sener

ătoare vor fi realizate studii de fezabilitate
ă preliminară a misiunii pentru a

consolida o posibilă propunere tehnică pentru o
viitoare misiune ă în spa

ţii exploratori s-
au deplasat de-a lungul de

ţ

ţ

ţi
naturali ai lui Saturn, este unul dintre cele mai
asem

ţea
de m ţe
mai mult ca o planet

ţ ţa ar putea fi
posibil -

ţii spun c
-

.
-
-
-

ţi, padele sau

ţifice de-a lungul drumului. Misiunea va dura
între

ţie în Talise este sistemul de
propulsie", spune Igone Urdampilleta de la firma
privat

ţ

ţinerea de probe lichide
ţii ţifice interesante, cum ar fi locul de

aterizare, de-a lungul traseului pe care

navigheaz ţ

ţific ţiu.

cassini:
ht tp: / /www.youtube.com/watch?v=we-

kOnt6t5E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6X0cCnO

Zej8

şerturilor roşii de pe
Marte. Acum, spun oamenii de ştiin

Ştiin
şurat în 27 septembrie.

Titan, cel mai mare din cei peste 60 de sateli

şi al planetei Mercur, şi o re
şi râuri, acesta este în multe privin

ştiin ştiu dac

şi lichidul din
belşug, ca s

şi râuri de hidrocarburi lichide (simi

lare cu gazul de uz casnic), care acoper

şi pluteasc

şuruburi.
Sonda va ateriza în mijlocul Ligeia Mare (cel mai
mare lac, în apropierea polul nord al lui Titan), apoi
se va deplasa spre coast
ştiin

şase luni şi un an.
"Principala inova

şi solide din mai multe
loca ştiin

şi, în final, de la

şi Centro de Astrobiología
de la Madrid, Spania. Acest concept al misiunii
este rezultatul studiului "faza 0". În fazele
urm şi o
arhitectur

ştiin

Navigare în mările de pe TITAN

Insolvenţele genereaz

ţin c
ţilor întârziate, ceea ce

reprezint

ţilor
întârziate, Vicepre

ţia, pentru a încuraja
încorporarea cu rapiditate a directivei
referitoare la pl ţile întârziate în legislaţiile
naţionale, chiar înainte de termenul absolut,
16 martie 2013. Directiva 2011/7/UE privind
combaterea întârzierii în efectuarea pl ţilor în
tranzacţiile comerciale este instrumentul UE
de combatere a pl ţilor cu termen scadent
dep ţ

IMM-urilor le este foarte greu s
ţile întârziate

pot determine costuri mari în termeni de timp
ţiile cu

clienţii. Directiva pune la dispoziţie un cadru
juridic pentru urm

ţi interesate europene, în
special IMM-urile ţile publice, cu
privire la noile drepturi conferite prin directiv

ţinând în acela
ţie. Campania pune la

dispoziţie

ţile publice trebuie s
ţioneaz

ţe
excepţionale, în termen de 60 de zile.

Libertatea contractual ţiile
comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile

ar trebui s
ţia cazului în care ele

convin altfel în mod expres

ţile întârziate
ţine o sum

ţie pentru costurile de
recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de
asemenea, compensaţii pentru toate costurile
de recuperare rezonabile restante.

Rata statutar ţile
întârziate este crescut ţin 8 puncte
procentuale peste dobânda de referinţ

ţile publice
nu sunt autorizate s

ţi întârziate sub acest prag.
Întreprinderile pot contesta mai u

ţele naţionale clauzele

ţ

ţile întârziate astfel încât toate p ţile
implicate s

ţile la termen.
Statele membre pot continua s ţin

ţiile directivei.
Noile m ţionale pentru

întreprinderi întrucât ele dobândesc dreptul
de a acţiona, dar nu sunt obligate s

ţe, o întreprindere poate s

ţii comerciale bune cu un anumit client.
Dar noile m

ţile publice. Ele ar trebui s
ţa prin

onorarea contractelor în care s-au angajat.

Directiva referitoare la pl ţile întârziate a
fost conceput ţile
întârziate în cadrul tranzacţiilor comerciale.
Legea care a stat la baza ei, Small Business
Act (SBA), reflect ţa Comisiei de a recu
noa

ţiat c
ţare constituie una dintre cele mai mari

provoc

ă pierderea a
450 000 de locuri de muncă în UE
ămase de plătit anuale în valoare de 23,6

miliarde EUR. 57% dintre întreprinderile din
Europa sus ă au probleme de lichiditate
din cauza plă

ă o cre
ă

falimentează zeci de întreprinderi mici

ătite. Pentru a pune capăt în Europa
acestei culturi păgubitoare a plă

ă

ă

ă
ă ă o importan ă

deosebită asigurării faptului că IMM-urile î
ă

ă-
ătite la timp. Plă

ărirea datornicilor.
Obiectivul campaniei de informare este de

a cre
ăr

ă
ă,

sus

ă
fie plătite la timp.

Noile reglementări sunt simple
Autorită ă plătească pt

bunurile ă
în termen de 30 de zile sau, în circumstan

ă în tranzac

ă î ătească facturile în termen de
60 de zile, cu excep

ădit injust pentru creditor.
Întreprinderile au automat dreptul să

solicite dobânzi pentru plă ă
poată ob ă minimă fixă de 40 EUR
cu titlu de compensa

ă a dobânzii pentru plă
ă la cel pu

ă a
Băncii Centrale Europene. Autorită

ă stabilească o rată a do
bânzii pentru plă

ădit
injuste.

Mai multă transparen ă
ă: statele membre

trebuie să publice ratele dobânzii pentru
plă ăr

ă fie informate.
Statele membre sunt încurajate să institu

ie coduri de practică privind plă
ă men ă

sau să pună în aplicare legi ări
care sunt mai favorabile creditorului decât
dispozi

ăsuri sunt op

ă o facă. În
unele circumstan ă
dorească să prelungească termenul de plată
cu câteva zile sau săptămâni pentru a păstra
rela

ăsuri sunt obligatorii pentru auto
rită ă dea exemplu
ă î

ă
ă pentru a combate plă

ă voin

ă accesul efectiv la
finan

ări cu care se confruntă IMM-urile.

.

-

-

-

-

şi datorii
r

ştere de 10% în raport cu anul
trecut. În fiecare zi, în întreaga Europ

şi
mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele
nu sunt pl

şedintele Comisiei
Europene Antonio Tajani a lansat o campanie
de informare în toate cele 27 de state membre
ale UE şi în Croa

şit. Campania acord
şi

cunosc drepturile conferite prin directiv şi
modul de exercitare a acestora.

şi apere
dreptul de a fi pl

şi bani, iar un litigiu poate afecta rela

şte gradul de conştientizare în rândul
principalelor p

şi autorit

şi timp şi punerea în
aplicare cu anticipa

şi un forum pentru schimbul de cele
mai bune practici, pentru a ajuta IMM-urile s

şi serviciile pe care le achizi

şi pl

şi în cazul în care
termenul nu este v

şi s

şor în
instan şi practicile v

şi o campanie de
informare mai intens

şi reglement

şi
s şi demonstreze fiabilitatea şi eficien

şte rolul central al IMM-urilor în economia
UE şi a eviden

Campanie de informare pentru a
accelera punerea în aplicare a noilor
dispoziţii privind pl ţile întârziate

Context

ă

:
�

�

�

�

�

�

�

�

Comisia Europeană, IP/12/1071, 05/10/2012

Evitarea falimentului prin
combaterea pl@]ilor întârziate

Drepturile victimelor
infrac]ionalit@]ii

A fost adoptat un nou act legislativ
european care va consolida drepturile de care
beneficiaz

ţionalit ţii, înregistrate în
UE în fiecare an. Directiva UE privind
drepturile victimelor a fost adoptat

ţineri). Noua directiv

ţie trei ani pentru a transpune
dispoziţiile în dreptul lor intern.

Noua directiv

ţia, procurorii

ţii cu privire la
drepturile de care beneficiaz

ţelege;
toate statele membre dispun de servicii de

sprijinire a victimelor;
victimele pot participa la procedurile

judiciare, dac

ţie pe
durata investigaţiilor desf ţie

ă cele aproximativ 75 de milioane
de victime ale infrac ă

ă de
Consiliul de Mini

ă
ă a UE stabile

ă de Comisie în mai 2011. Adoptarea
directivei de către Consiliul UE este urmarea
unui vot în plen al Parlamentului European.
Aceasta în contextul în care Parlamentul
European

ă negocieri intense,
mediate de Comisia Europeană. După
publicarea directivei în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, statele membre vor avea la
dispozi

ă a UE privind instituirea
unor standarde minime pentru victime va
garanta că, în toate cele 27 de state ale UE

victimele sunt tratate cu respect, iar
poli ătorii beneficiază de
pregătirea necesară pentru a trata în mod
corespunzător cazurile acestora;

victimele primesc informa
ă

ă pe care o pot în

ă doresc aceasta,
ă participe la proces;

victimele vulnerabile precum copiii,
victimele violurilor sau cele cu handicap sunt
identificate ător;

victimele beneficiază de protec
ă

ştri, în urma votului
Parlamentului European de aprobare a noilor
norme, exprimat cu o majoritate covârşitoare
(611 voturi pentru, 9 voturi împotriv şi 13
ab şte
drepturile minime pentru victime, oriunde s-ar
afla în UE.

Directiva UE privind instituirea unor
standarde minime pentru victime a fost
propus

şi Consiliul de Miniştri au ajuns la
un acord în iunie, dup

şi judec

şi la propriul
caz, într-o form

şi sunt
sprijinite s

şi protejate în mod corespunz

şurate de poli şi
în timpul procedurilor judiciare.

Context

:
�

�

�

�

�

�

-
-

( )Comisia Europeană, IP/12/1066, 04/10/2012
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Rusia şi Tadjikistanul au anunţat
semnarea unui acord cu privire la
menţinerea până în anul 2042 a
unei în fosta
republică sovietică din Asia Cen-
trală învecinată cuAfganistanul.

baze militare ruse

Cu cincizeci de ani în urmă,

a declan ă a
Războiului Rece,

ă criză politică externă în ultima
jumătate de secol ...", a spus

ă la Havana, în 2002. "Dar acum
am ajuns la concluzia că oricât de bine ar fi
fost gestionată criza, la sfâr

ăr a unui război nuclear."
Pentru fostul

ărut un miracol. "Este aproape ca
ă pentru

a ne ajuta să ne salvăm".

Pentru prima dată,

ă vrea să crească participarea
femeilor în politică ără dreptul unei
femei de a candida la pre

ă regimul
islamist va reduce din drepturile femeii
consideră candidatura ei doar o încercare
de a îmbunătă ă

ă func ă când a
preluat func

în valoare de
4.2 miliarde dolari din Rusia, potrivit guver-
nului rus. Contractele au fost finalizare în
timpul recentei vizite la Moscova a prim-
ministrului irakian Nouri al-Maliki.

Acestea sunt primele contracte militare
semnificative între cele două ări din 2008.
Între 2008

ărul unu pe pia ă pentru
armamentul rus este în mod tradi

ă de Venezuela

desco-
perirea de rachete nucleare sovietice în
Cuba

o femeie candidea-
ză pentru conducerea partidului politic
al Fră

Irakul va cumpăra arme

şat criza cea mai acut
şi, eventual, cel mai

periculos moment din istoria omenirii.
"Timp de mul

şeful de
atunci al Pentagonului, McNamara, la o
conferin

şitul acelor
extraordinare 13 zile norocul a jucat, de
asemenea, un rol important în evitarea la fir
de p

şef al departamentului
KGB-ului din Cuba, Nikolai Leonov, finalul
paşnic a p
şi când a avut loc o interven

şi ap
şedin

şedintele la sfârşitul
lunii iunie.

şi 2011, exporturile militare ruse
în Irak s-au ridicat la 246 milioane dolari.

Num

şi Vietnam, în
conformitate cu previziunile pentru
perioada care se încheie în 2015.

ţi ani, am considerat criza
rachetelor din Cuba cea mai bine
gestionat

ţ

ţia divin

, cel mai
puternic grup islamist. Sabah el-Saqari
spune c

ţie.
Dar liberalii care se tem c

ţi imaginea Fr ţiei.
Alegerile interne de partid, programate

pentru 19 octombrie, sunt organizate
pentru a-l înlocui pe Mohamed Morsi, care
a deţinut aceast ţie pân

ţia de pre

ţ

ţ
ţional

India, urmat

ţiei Musulmane din Egipt



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 -

€

€/

€

€

€

Vând tobă de teracotă, mobilă,
800 lei, un boiler, 300-400 lei. Tel.
0255-218141. (RR)

Cumpăr capre

ăzboi de

ă pentru copii,
între 5-7 ani, o ma ă de cusut cu
pedală, 250 lei. Tel. 0355-808091.

Vând televizor color, diagonala
51, gri metalizat, 150 lei, calculator
Pentium 4 , 400 lei, dvd portabil, cu
televizor, 130 lei. Tel. 0769-280849.

Vând fân de calitate, în cantitate
mare, 1 leu/kg negociabil. Tel. 0255-
210535. (RR)

Vând bicicletă pentru copii, 100
lei. Tel. 0255-228298. (RR)

Vând junincă, 4 ani, gestantă în
6 luni, 3.200 lei negociabil. Tel.
0726-144291. (RR)

Vând vacă. Pre

ă de construc

ă carne, 160-180
kg, pre

ăr timbre filatelice

ă dormitor

ă sau
integral. Tel. 0771-290801.

Caut să cumpăr frigider second
hand în stare bună de func

ărare.
Urgent. Tel. 0752-605147, 0754-
462307.

Vând ma ă de cusut marca
Ringschiff stare bună la pre

ăr u ă termopan second
hand care se deschide în două păr

ă pliantă, 75 lei, tablou
pictat, 80 lei, 2 veioze, una pt. birou

ă,
550 lei, o pereche de botine noi,
mărimea 38, 25 lei, cizme din piele,
mărimea 38, 45 lei, 2 perechi de
pantofi noi, din piele, 35 lei, o
mochetă din lână, culoare crem, 30
lei, covora

ă, din voal, cumpăr birou.
Tel. 0747-468797, 0786-483218 (rr)

Vând covoare persane, 2 chiu-
vete pentru baie, una cu dulăpior, o
u ă pliantă. Tel. 0355-801278. (RR)

Vând vacă, 4 ani, 3.200 lei. Tel.
0786-636750. (RR)

Vând ma ă universală de
tâmplărie, 5 opera

ă, abricht, burghiu, 3 motoare,
3.000 €. Tel. 0747-152186. (RR)

Vând vacă tânără, 3 ani, cu vi

ă pt. copii, albastră,
100 lei, o trotinetă cu ro

ă electrică pentru
porumb, 500 lei. Tel. 0727-818297.

Vând scripete cu suport, 130 lei,
cazan de fontă mijlociu, 150 lei,
butoi de tablă, 200 l, 80 lei, o
caroserie + componente, un căru

ă

şi oi. Tel. 0744-
229162. (RR)

Vând diferite piese pentru
prelucrare pe strung, 2.000 lei. Tel.
0255-575809. (RR)

Vând car vechi, r

şi cup
tor, 200 lei, o biciclet

şin

şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând mobil şi sufrage-
rie din lemn masiv cu furnir de nuc.
Pre

şi

şin

ş

ş

şi una pt. dormitor, o canapea nou

ş rotund, persan, 35 lei,
parfumuri originale, 80 lei/buc., o
perdea alb

ş

şin

şi ro

ţesut,
200 lei. Tel. 0764-258161. (RR)

Vând congelator Artic, 5 sertare,
500 lei. Tel. 0728-016720. (RR)

Vând aragaz cu 3 ochiuri -

ţ 4.000 lei. Tel.
0726-213871. (RR)

Vând circular, 2,2 kw, 1.000 lei, o
schel ţii, 4 picioare,
1.200 lei. Tel. 0757-653674. (RR)

Vând porc ras
ţ 8 lei/kg. Tel. 0765-064680.

Vând masa de biliard mare. Tel.
0766582023

Cump

ţ negociabil la bucat

ţionare,
în Re ţa, capacitate 80-140 litri.
Plata se va face direct la cump

ţul de
150 €. Tel. 0760-284642.

Cump
ţi.

Tel. 0760-284642.
Vând u

ţiuni, circular,
frez

ţel,
4.500 lei neg.Tel.0355-884222 (RR)

Vând biciclet
ţi carbonice,

50 lei. Tel. 0741-076505. (RR)
Vând batoz

ţ
cu lad ţi mari, 80 lei. Tel. 0726-
155095, 0740-064777. (RR)

Vând laptop Toshiba AC100
nou, în cutie. Preţ fix 150 €. Tel.
0724-169067.

Vând 2 ceaune mari, 400 lei
ambele, mobil

ţionari,
20 lei. Tel. 0255-257476

Vând ieftin biciclet
ţi, 2 fotolii, 1 birou copii

V

ţie, 500 lei, cutie
muzical

ţionare, preţ negociabil. Tel.
0722-264501, 0743-594347. (RR)

Vând porumb, 15 kg, 200 lei. Tel.
0255- 526023. (RR)

Vând mobil

ţ
ţar

extensibil + lad
ţ 2.200 lei. Tel.

0729-358073. (RR)
Vând selector de grâu, 800 €

negociabil. Tel. 0764-563280, 0722-
511686, 0749-103517. (RR)

Vând 13 purcei de 2 luni jumate,
200 lei/buc. negociabil. Tel. 0734-
609970. (RR)

Vând anten

ţei din rasa ciob

ţi, cu pedigree. Preţ 100 €/buc.
negociabil. Tel. 0723-213286. (RR)

Vând 16 oi, 400 lei/buc, un
berbec, 500 lei, un viţel de 3 luni,
1.000 lei. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând convector pe gaz, cu tiraj
forţat, 400 lei. Tel. 0729-824413. (rr)

Vând taur, 450-500 kg, preţ
negociabil. Tel. 0720-001496. (RR)

Vând purcei, 300 lei/perechea,
porci mari 120-140 kg, 8 lei/kg, un
arm

ţi,
25 lei/buc. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând pres

ţin folo-
sit

ă veche, dulap, mese,
scaune, o dormeză, un dulap mic,
400 lei toate. Tel. 0731-191130

Vând butoi din lemn, nou, pentru
brânză, 15 l, 100 lei negociabil. Tel.
0355-805986

Vând ma ă de cusut Singer,
300 lei, corn de cerb, 100 lei,
călcător vechi, pentru colec

ă nouă,
pentru adul

ă. Tel. 0721-155683
Caut urgent pensionar dispus 3

săptămâni tratament la Govora. Tel.
0770-980791

ă nouă, Bike-
Alpine, 350 lei, birou ă copii,
două fotolii scoică. Tel. 0721-
155683

Vând ma ă de spălat cu
încărcare verticală, congelator cu 5
sertare, 500 lei, un instant, 300 lei,
un convector mare, 500 lei, televizor
de autobuz sau tir, 12-24 , 800 lei,
un dulap cu 2 u

ă de inox,
100 lei, aparat de sudură, care
poate folosi electrozi de 4 mm,
foarte puternic, 500 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând schiuri, bocanci de schi
ă, 100-150 lei/perechea. Tel.

0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând home cinema 5+1 LG,

ultimă genera
ă veche, 70-80 ani, în stare

de func

ă de zi, bibliotecă, 2
corpuri, vitrină, dulap cu 2 u

ă pentru televizor, măsu ă
ovală cu 2 taburete, din stejar, col

ă depozitare, maro
deschis, bej. Pre

ă satelit nouă, 500
lei. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând că ănesc
mioritic, rasă pură de la ambii
părin

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

Vând televizor, 300 lei, sobe,
350, 400, ă, 250 lei,
patine, diferite mărimi, 100 bucă

ă pentru balotat,
1.500 €. Tel. 0754-845893. (RR)

Vând drujbă, foarte pu
ă, 600 lei negociabil. Tel. 0255-

575885, 0735-862017. (RR)
Vând vacă, 2 ani, 2.200 lei. Tel.

0788-484626. (RR)

şin

şcoal

şcoal

şin

şi, 300 lei, birou de
calculator, 100 lei, chiuvet

şi
plac

şi, 3,5 m,
o comod

şi una cizm

Vând ieftin biciclet

Vând 8 vaci, 5 juninci, 3.500 lei.
Tel. 0748-210278. (RR)
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Diverse

Agentii imobiliare,

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
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La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap Neuromotorţ
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2 ap 3 unc ioneaz o irm
pentru ispozitive edical roteze, orteze, nc l minte
ortopedic , corsete, c rucioare pentru persoanele cu handicap

econtate prin CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i
oi 10.00-12.00.

Informa ii suplimentare: 0744 479253 tefan S
pre edinteAHN-CS

. e ţa, . b . , . f ţ f
d m e, p î ţ

,
d m ţ
j

ţ - , S teiner,
.

şi

ş

ş

ă ă
ă ă

ă ă

Vând congelator Artic, 5 sertare,
500 lei. Tel. 0728-016720. (RR)

Vând anten

ţionare, cu reductor de gaz, 200
€. Tel. 0771-641897. (RR)

Vând ţigl

ţie 12 luni.
Tel. 0727-271045. (RR)

Vând staţie muzical

ţi, 80 lei, cu monitoare lcd. Tel.
0728-519791, 0355-083586. (RR)

Vând p ţ din lemn pentru copii
cu vârsta pân

ţar, 500 lei, o cana-
pea, 2 fotolii, o m ţ

ţuri rezona-
bile. Tel. 0355-412195, 0771-
766257. (RR)

Vând înc

ţeasc

ţi,
4.000 lei. Tel. 0255-211951. (RR)

Vând ma
ţeasc

Tel.
0729-876548, 0255-240038 . (RR)

Vând sob
ţi, 800 lei negociabil, boiler

electric, 400 lei, calorifer electric,
130 lei. Tel. 0255-218141. (RR)

Vând aragaz, marca Zanussi, în
stare perfect

ţ 150 lei.
Tel. 0770-750691.

Vând p ţ lemn cu saltea alge.
Preţ 150 lei. Vând p ţ Hauck 2
nivele aproape nou. Preţ 100 lei. Tel.
0770-750691.

Vând magnetofon. Tel. 0770-
750691.

Vând convector LB 20 Lampart,
preţ 350 lei. Tel. 07436-35979.

Vând convector LB 50 Lompart,
preţ 500 lei neg. Tel. 0743-635979.

Vând p
ţi în libertate. Tel.

0722-630097.
Vând 3000 buc. ţigl

ţ 350 lei.
Tel. 0766-860854.

Monument funerar mozaic
(ciment

ţ

ă satelit nouă, 500
lei. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând în satul Izgar, porc de 200
kg, 8 lei/kg. Tel. 0749-048928. (RR)

Vând 2 garni

ătoare pentru grâu

ă 2 ani, 2.100 lei, un
frigider, 800 lei. Tel. 0788-484626.

Vând centrală termică pe gaz,
pentru casă, în perfectă stare de
func

ă solzi, 50 bani/buc.
negociabil. Tel. 0723-733180, 0255-
510054. (RR)

Vând ceasuri de mână, cu
cameră video, memorie internă,
elegante, pot fi purtate la orice
eveniment, 350 lei, garan

ă, câteva
perechi de boxe, calculatoare,
unită

ătu
ă în 4 ani, în stare

foarte bună, cu sertar, culoare alb cu
albastru, 200 lei. Tel. 0742-364440.

Vând un col
ăsu ă de sticlă, 700

lei, o canapea, 200 lei, diverse vase,
oale de 20 l, 30 l, 50 l, pre

ălzitor de apă caldă 11 l,
200 lei negociabil, un televizor
cromatic, diagonala 82 cm, 100 lei
negociabil. Tel. 0749-906588. (RR)

Vând ma ă de cusut, nem-
ă, foarte bună, 250 lei. Tel.

0721-447815. (RR)
Vând 10 purcei, 2 luni, 200 lei/

buc. neg. Tel. 0734-609970. (RR)
Vând lemn de foc. Tel. 0764-

258161. (RR)
Vând lăzi pt. albine, 50 bucă

ă de cusut Paf, nem-
ă, cu masă rabatabilă, 500 €,

un costum popular de femei, 200 €,
2 plapume de 1 persoană, din lână
naturală, 150 lei/buc., piese din mo-
bilă de tineret, candelabre.

ă de teracotă, mobilă,
pe 4 ro

ă, cu aprindere elec-
trică, rotisor la cuptor, 500 lei, hotă
cu 2 motoare, halogene, 3 viteze,
250 lei. Tel. 0747-081224. (RR)

Vând cărucior cu husă de iarnă

ătu
ătu

ăuni maturi, femele

ă de Jimbo-
lia, în stare f. bună, 0,70 lei/buc. Tel.
0744-103872.

Vând tabletă 1000 mhz procesor
/256 ram /4gb hdd detalii pe
tableta.marmoro.info pre

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

Vând în Anina covoare de diferi
te culori ărimi, măsu ă de sufra
gerie ătărie, un birou, aduse
din Germania. Tel. 0749-044785.

Vând u
ă termopan 230/100, aduse

din Germania. Tel. 0749-044785.

şe vechi, 150 lei.
Tel. 0745-319344. (RR)

Vând aleg şi
porumb, 4 sortimente, 1.000 lei neg.
Tel. 0749-103517, 0722-511686 (rr)

Vând vac

şin

şin

şi ploaie, aproape nou. Pre

şi
masculi, crescu

şi granule marmur

şi m
şi buc

şa de aluminiu de intrare
şi o vitrin

-
-
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FREE STAR
angajeaz reprezentant v nz ri

, societate care activeaz n domeniul distribu iei
de materiale de construc ii
zonal.

Se ofer salariu atractiv plus comision din v nz ri.
CV-urile se primesc la nr. fax 0344 115 102 sau mail:

contact@free-star.ro

ă

ă ă

î ţ
ţ

â

ă ăâ



320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

Reşi

Bocşa:
ş:

ţa:

Ţ: 5

Agent de vânzări: 1
Agent po

ălător vehicule: 1
ă de mare tonaj: 1

Asistent personal de îngrijire: 1

Băile Herculane:

Caransebe

TOTAL JUDE

ştal: 1
Sp

Şofer autocamion/Maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.10.2012
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Doresc s ţiu
pentru birou activit ţi de asigur

ţiile de proprietari. Ofer
chirie sau compensare cu servicii
juridice (consultanţ ţ

ţe-
lor judec

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţii. Preţ
22.000 €. Tel. 0731-191130

Vând apartament confort 2,
îmbun ţit, cu 2 camere, et. 3, în
Micro 1. Preţ 18.500 € negociabil.
Tel. 0355-805986

ţul pieţei, exclus
intermediar. Tel. 0721-728467

Vând urgent, cas

ţ
ţ

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

Vând apartament, 3 camere,
confort 1, decomandat, et. 2, 37.000
€ neg. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
cartier Moroasa, cu multe îmbun

ţiri, 21.000 € negociabil. Tel. 0742-
698947, 0355-804733. (RR)

Vând urgent, teren, 3.000 mp,
pentru construcţii, cas ţ

ţ
17.000 € negociabil. Tel. 0355-
404553. (RR)

Vând cas

ţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)

Vând teren, 3.000 mp, în zon

ă închiriez un spa
ă ări de

la asocia

ă, asisten ă
ă în fata instan

ătore
ă com. Berzovia, în

centru, lot 2870 mp, pre

ă mare la Secă-
ă casă, teren

mare, potrivit pentru construc

ătă

Închiriez cu numai 50 € garso-
nieră, zonă centrală, Govândari,
Victoria. Tel. 0770-980791

Vând apartament, 2 camere,
confort 1, Aleea Dacia, bl. A, sc.2,
et.1, ap. 5, la pre

ă în comuna
Dognecea, 67 mp locuibil + 200 mp
grădină, curte, fosă septică,
hidrofor, teracotă, u ă metalică, 2
camere, baie, bucătărie, hol, gresie,
faian ă, sau schimb cu garsonieră +
o mică diferen ă. Tel. 0784-048414

Vând casă, 3 camere mobilate,
bucătărie,

ă-
tă

ă de vacan ă,
loc drept, ca

ă în Băile Herculane,
str. Trandafirilor, nr. 96, casă cu 2
etaje, 100.000 €. Tel. 0748-182833.

Vând apartament, 4 camere,
B-dul Muncii, 44.000 €. Tel. 0726-
759438. (RR)

Doresc să închiriez pe termen
lung, apartament mobilat

ăi, renovat complet,
106 mp, 45.000 €. Tel. 0724-
375599. (RR)

Vând casă în Măureni, 3 camere
mobilate, cu sobe de teracotă,
coridor închis, bucătărie, fântână în
curte, grădină, 12.000 € negociabil.
Tel. 0255-526023. (RR)

Vând casă, 4 camere, multe
anexe, grădină de 1.000 mp. Pre

ă în Gătaia, 2 camere
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente + o casă în
curte, garaj

ă
frumoasă, 2.000 €. Tel. 0764-
258161. (RR)

Vând casă. 3 camere, baie, bu-
cătărie, sau schimb cu apartament
la bloc, 23.000 €. Tel. 0355-422966,
0731-147557. (RR)

şi re-
prezentare juridic

şti). Tel. 0723-846071.

Vând urgent cas
şeni, în centru. Lâng

ş

şpais. Pre

şi terenul de fotbal,
acces auto, linie de curent, 2.500 €.
Tel. 0764-258161. (RR)

Vând cas

şi utilat.
Tel. 0731-376609. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
confort 2, et.4, 21.000 lei negociabil.
Tel. 0761-606403. (RR)

Vând apartament, 4 camere, de-
comandat, 2 b

şi anexe, 1.520 mp,
30.000 € negociabil sau schimb cu
apartament, 2 camere, în Reşi

V nd cas

Ofer împrumut financiar persoa-
nelor cu venituri mici, medii, şi
pensionari. Tel. 0726-701010.

Caut femeie de serviciu pentru
cur

şi
şters praful, sp

şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

Asocia

şi
şi/sau vizare bilan

şi negociabil. Tel. 0733-690405.
Repar, tapi

şi
montaj. Pre

ă ăptămânală apartament
cu 3 camere în Re ă-

ălat pe
jos, spălat baie, bucătărie, spălat
geamuri dată/lună. Tel. 0757-
020005.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale

ăutăm
administrator atestat pentru anga-
jare. Tel. 0763-906047.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Expert contabil autorizat (CEC
CAR Re

ări, rigips, zugrăveli, fa-
ian ări, tapet, termoizola

ţenie s
ţa. Solicit cur

ţenie: aspirat,

ţie de proprietari c

ţa), ofer servicii de
contabilitate ţ
pentru persoane juridice (firme,
ONG-uri, asociaţii). Preţ avantajos

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Demol
ţ ţii, instalaţii

sanitare, electrice, termice, centrale
lemne, gaze, hornuri, fose septice,
transport moloz etc. Tel. 0722-
923093, roinvestment@ yahoo.com

o

Oferte-Cereri

de Serviciu

Imobiliare

Tân ţ, serios, doresc s

ţ

ţ, potent, nealcoo-
lic, nefum

ţ ţi.
Tel. 0754-769319

Sunt o doamn

ţa sau din împrejurimi,
f

ţ ţii,
doresc s ţ

ţie, c
ţii, f

ăr drăgu ă
cunosc o fată, maxim 35 ani, de la
sat sau de la ora
ăsătorie. Rog seriozitate. Tel.

0720-933155

ă 35-45 ani. Tel. 0770-495533.
Domn singur doresc cuno ă

cu o doamnă maxim 40 ani pt.
căsătorie. Tel. 0741-542990.

Bărbat drăgu
ător, doresc să cunosc o

doamnă drăgu ă, fără prejudecă

ă, 42 ani, doresc
să cunosc un domn, până în 55 ani,
chiar dacă nu are unde să locuiască,
poate sta la mine. Rog seriozitate.
Tel. 0755-350458

Bărbat, 42 ani, 1.60/60, elegant,
curat, pedant, fără vicii, caut o feme-
ie din Re
ără copii. Rog seriozitate. Tel.

0720-032855
Domn, 69 ani, doresc să cunosc

o doamnă până în 70 ani, să fie
singură, poate să vină să locuiască
la mine. Tel. 0720-782543, 0756-
334605

Domn singur, 45 ani, 1.70/80,
serviciu, locuin ă, fără obliga

ă fac cuno ă, cu o
doamnă până în 40 ani, pentru
rela ăsătorie. Tel. 0720-182644

Bărbat fără obliga ără vicii,
1.75, 50 ani, caut femeie 40-48 ani,
pentru prietenie, căsătorie. Tel.
0757-559493

ş, pentru prietenie,
c

şi singur non fu-
mat-alcool 47/1,63/71 caut pereche
supl

ştin

şi

ştin

Domn serios

Matrimoniale

Îndrept p -
-

ţ minim. Tel. 0771-396260.
Angajez persoan

,

ţe-
nie în str

ţi. Tel. 0749-114435. (RR)

ţi în gazd

ţenie sau îngrijitor
b

ţ

ţii sanitare
ţi rigips,

polistiren. etc. Experienţ

ţa caut de lucru ca
ajutor de buc

ărul cu placă profesio
nală la mine sau la domiciliul clien
tului, pre

ă pentru atelier
croitorie, care doar să croiască. Aici
se realizează orice produs inclusiv
costume populare.Tel.0721-072576

Sunt pensionară caut un loc
pentru îngrijitori bătrâni sau cură

ăinătate sau local. Tel.
0766-635565.

Închiriez limuzină, 50 €/h, pentru
nun

Caut meseria
ă cupru, trei dimensiuni. Tel.

0770-980791
Caut bătrâni

ăie ă.
Tel. 0729-115691

Caut de lucru în străinătate, am
60 de ani, cură

ătrâni. Tel. 0766-635565.
Execut amenajări interioare,

gresie, faian ă, rigips, glet, podele
laminate, tinci, forme rigips, sape,
zugrăveli, instala

ă în
domeniu. Tel. 0734-970918.

ător de parfumuri anga-
jez tinere pt. vânzarea

ăr din Re
ătar, am diplomă de

bucătar, agent de pază - am diplomă

ş bobinator. Am
sârm

şi copii pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275

Primesc fete sau b

şi
electrice, plachez pere

şi promova-
rea produselor. Tel. 0757-210835.

Tân şi

şi atestat sau muncitor necalificat.
Tel. 0726-486587, rog seriozitate.

Produc

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

ă, pre

ără monitor la 300
lei ă cu monitor de 19 inch
la 350 lei. Tel. 0763-906047.

Vând sobă Smederevac culoare
alb, în stare foarte bună, folosită
doar iarna trecută ă pe
motorină. Tel. 0725-763784.

Vând vacă gestantă, rasa
băl ă românească, foarte bună de
lapte, pre

ăr capre.Tel.0723-279261
Vând 3 capre, un

ă nouă Arctic 170 lei,
pervaz nou de plastic 50 lei. Tel.
0355-801126

Vând rochie de mireasă, 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 neg., bicicletă nouă,
adusă din Germania, cu factură,
marca Bulls, 380 € neg., bicicletă
fitness, de cameră, nouă, marca
Sporter, magnetică, 550 lei neg. Tel.
0737-051326

ăzi stupi verticali cu
podi ă

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

Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfect

şi împreun

şi sob

şor, capac acoperit cu tabl şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0765-
955824, 0732-452930.

ţ 200
lei. Tel. 0763-906047.

Vând calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV f

ţat
ţ 3500 lei, neg. Tel. 0729-

798340.
Cump

ţap, 3 iezi. Tel.
0355-422334

Vând hot

Vând l

Auto-Moto-Velo
Vând remorc

ţie electric
ţie. Preţ 1.000 €. Tel.

0741- 211338
Vând cauciucuri, diferite m

ţie, 2 motoare de rezerv

ţurile
sunt foarte avantajoase, jante de
aluminiu, 15, 16, 17 ţoli, 500 lei/
setul, pentru atelier de vulcanizare,
ma

ţionare, 800 €,
ambele, cauciucuri de iarn

ţionare, 450 €
negociabil. Tel. 0742-627849. (RR)

Vând 3 vouchere auto. Tel.
0722-688244. (RR)

Vând Opel Corsa, pe benzin

ţi. Tel. 0749-114435. (RR)
Vând Opel Agila, 2002, euro 4,

motor 1.000 cmc, servo total, ABS,
direcţie asistat

ţoli, pt. Ford, 200 lei,
toate, ventilator, radiator, huse cu
tij

ă, 1 tonă, cu
prelată. Tel. 0741-211338

Vând tractor, Fiat 45, remorcă,
plug, disc, totul în stare perfectă. Tel.
0256-392845

Vând instala ă, sistem
frânare iner

ărimi,
50 lei/buc, un moped Honda, înscris
în circula ă,
700 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Vând microbuz, Renault Master,
2001, 4.000 € negociabil, dezmem-
brez Renault Twingo, 2001, pre

ă de dezjantat

ă, diferite
mărimi, 50-100 lei/buc. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând Dacia 1300, 1981, gri, nr.
83, în stare de func

ă,
1995, în stare perfectă, înmatriculat,
4% consum, 1.600 €. Tel. 0749-
114435. (RR)

Închiriez limuzină, 50 €/h, pentru
nun

ă, consum f mic, sta
re f bună, înmatriculat în România,
acte la zi, 2.000 € neg 4 jante de
tablă, pe 13

ă pt Opel. Tel. 0729-824413. (RR)

şin şi de echilibrat,
în stare de func

. -
.

.,

.

Închiriez garaj, str. F
ţ 170 lei/lun

ăgăra
ă negociabil. Tel.

0721-798604

şului.
Pre

Vând microbuz, Ford Transit, 6
locuri + marfă, 1.500 kg, 2001,
înscris recent, stare foarte bună,
3.950 € neg., tractor Ford, 55 cai
putere, cauciucuri noi, stare bună,
adus recent, 3.250 € negociabil. Tel.
0722-435561, 0770-307812. (RR)

Vând Opel Astra, înmatriculat,
2000, motorină, euro 3, 220.000 km
parcur

ă, 3.200 € negociabil,
greblă de adunat fânul, pe curele,
400 € negociabil, jante pentru
Volkswagen Transporter, 215/65, cu
cauciucuri de vară. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând scuter Honda, 300 €, ATV
pentru copii. Tel. 0732-982025 (RR)

Vând Fiat Punto, 1.200 €, înma-
triculat, 1.000 cmc, un Opel Corsa,
numere ro

ă

ă de garaj, cu multe piese de
schimb, 1.500 €. Tel. 0740-068548.

Vând jante de aluminiu, pe 15
ă,

600 lei. Tel. 0740-817966. (RR)
Vând Dacia Nova, 1998, 600 €

negociabil, Matiz, 2004, 1.500 €.
Tel. 0355-422966, 0731-147557 (rr)

Vând 2 scutere, Honda, 400 €
negociabil, un Piagio, 49.4 cmc, 280
€ neg. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând autoturism Cielo, 1996,
46.000 km, neaccidentat, toate
taxele la zi, înmatriculat, 1.800 €.
Tel. 0727-757977. (RR)

Vând tractor, 445, românesc,
stare bună de func

ă, verificare
2014, pre

ăr garaj, în Micro 1 sau
Micro 2. Tel. 0728-813340.

Vând en-gros anvelope de iarnă
second hand din Germania, de
calitate superioară, cu uzură foarte
mică. Pre

ă, înmatriculată RO, pre

ă, un Opel Zafira diesel,
2001, 3.800 €, un Opel Astra F
Karavan, 1994, pe gaz, 2.100 €,
cauciucuri de iarnă ă. Tel.
0766-251256. (RR)

Vând semiremorcă auto,
neînmatriculată, cu acte, 1.200 lei, 4
jante de Aro, R16, cu 5 găuri, 100
lei/buc. Tel. 0757-311013. (RR)

şi, volan reglabil, aer condi

şii, 1.000 cmc, 750 €,
microbuz Ford Tranzit, 2.500, 1998,
3.800 €, cositori BCS, pe benzin şi
diesel, 1.000 €. Tel. 0754-845893.

Vând Opel Vectra, 2006, 1.900
cmc, 7.700 €. Tel. 0761-606403. (rr)

Vând Ford K, 600 € uşor
negociabil. Tel. 0721-606702. (RR)

Vând Golf 2 diesel, 1991,
maşin

şi

şi toate actele necesare pt.
programul rabla, cer pe bucata 1800
lei. Tel. 0722-631009.

Vând Vw Passat 1,9 TDI, an
2000, automat, toate extrasele pre

şi de var

ţio-
nat, 2.700 € negociabil. Tel. 0744-
425868. (RR)

Vând tractor David Brown, adus
din Suedia, 50 cai putere, nelucrat
cu el în ţar

ţoli, cu tot cu cauciucuri de iarn

ţionare, 3.200 €.
Tel. 0768-269282. (RR)

Vând Peugeot 407 diesel, 2.000
cmc, 2005, 7.000 € negociabil. Tel.
0745-266629. (RR)

Vând în Re ţa 2 Dacii pt.
program rabla, cu taxe achitate la zi,
cu talon

ţ
2900 negociabil. Tel. 0721-400969.

Vând Opel Kadet diesel 1,6 con-
sum 5%, stare perfect

ţ 800 € neg. Tel. 0771-
396260.

Cump

ţuri începând cu 45 lei/buc.
Tel. 0721-474890.

Vând Fort Escort break 1997,
stare bun ţ
neg. 1800 €. Tel. 0744-470205.

Vând motocultoare diesel pe
benzin

Vând 2 terenuri, la Crivaia,
2.300 mp, ă, 45
€/mp, sau schimb cu apartament în
Timi

ă lini ă din
Timi

ă proprie, zonă lini ă. Pre

ă, 3 camere, bucătărie,
baie, 2 coridoare, anexe, grajd, gră-
dină 1.100 mp, apă. Pre

ăi, complet renovat,
45.000 €. Tel. 0724-375599. (RR)

Vând apartament 2 camere,
bloc de cărămidă, et. 2, Moroasa 1,
19.500 € negociabil. Tel. 0770-
495527. (RR)

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, Moroasa 1,
orientat spre soare, 19.500 € sau
schimb cu apartament, 3 camere,
tot în cartierul Moroasa sau în
Luncă. Tel. 0720-411464. (RR)

şi la Moşni

şoara. Tel. 0746-463576. (RR)
Vând apartament, 2 camere,

modernizat, complet utilat şi
mobilat, într-o zon ştit

şoara, str. Hebe. Pre

şi
ştit

şi dotat, precum şi spa
şi

ţa Nou

ţ 40.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)

Vând apartament, 4 camere,
Re ţa, B-dul Muncii, modernizat,
central ţ
44.000. Tel. 0726-759438. (RR)

Vând cas

ţ 17.300 €.
Tel. 0727-751324, 0371-170232 (rr)

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

Vând apartament 4 camere, de-
comandat, 2 b
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DE VĂZUT LA TV:
:

Joi Digi Sport 2 ora 20:00
:

Sambata Digi Sport 1 ora 16:00

Sambata Digi Sport 3 ora 17:15

Sambata Digi Sport 1 ora 17:30
:

Sambata Digi Sport 3 ora 20:45

Duminica Digi Sport 1 ora 08:00
:

Duminica Eurosport 1 ora 10:30
:

Duminica Digi Sport 1 ora 12:00

HANDBAL M. HCM Constanta Celje, Liga Campionilor

HANDBAL FEM. Buxtehuder - Oltchim

BASCHET MASC. CSU Sibiu - BCM U Pitesti

HANDBAL FEM.: U Jolidon Cluj Gyori, Liga Campionilor

POLO Partizan Belgrad - CSM Digi Oradea

MOTOCICLISM Marele Premiu al Malaeziei, cursele

ATLETISM Maratonul de la Amsterdam, Olanda

HANDBALMASC. CSM Bucuresti - CS Caras Severin, Liga Nationala

-

ţional

-

, Champions League

ă

:

: , Liga Na

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

:
:
:

18 - 21 oct RALIURI Raliul Italiei ;
19 - 21 oct MOTOCICLISM . . a ;
20 oct CICLISM ;
22 - 28 oct TENIS ;
23 - 24 oct FOTBAL- .

şi Sardiniei
Malaysiei de la Sepang

Turul Lombardiei (Italia)
M P l

–
– Turneul Campioanelor la Moscova (Rusia)

Etapa a III-a a grupelor Ligii Campionilor

HANDBAL
Vicecampioana României la

handbal feminin "U" Jolidon Cluj a
fost învins

Forma

ă în deplasare, de for
ma ă Krim Ljubljana, scor
28-27 (15-13), în meciul de debut
din grupa B a Ligii Campionilor.
Krim a debutat ca din "pu ă" în
disputa cu "U" Jolidon, după

ătând 6-1.
Gazdele nu au putut fi depă

ăcar de la 7 metri, Carta

ă,
tabela să arate 15-13. După 30 de
minute, portarul de la "U" Jolidon,
Viktoria Petroczi a fost cea mai
bună jucătoare, cu 10 interven

ă a finalizat ex
celent un contraatac, 15-14 (min.
33), iar Carta

ă minute mai târziu, de la 7
metri, 16-16, pe fondul unui joc
mult mai îndrăzne ătoarele
vicecampioanei României au
părut să aibă

ă, per total, jocul lor
nu a fost deloc dezamăgitor, în
compania unei foste duble
câ ătoare a Ligii Campionilor.

În celalalt meci din grupa B,
Gyor ETO a dispus pe teren
propriu, de Podravka Koprivnica,
cu scorul de 24-19. Urmatorul
meci

ă ământările
socio-economice din ultimele
săptămâni ă

ă un meci pe care l-a controlat
în totalitate. Programul în conti
nuare al campioanei României în
grupa A este următorul: Buxtehu
der SV - Oltchim (20 oct), Randers
HK - Oltchim (27 octombrie),
Oltchim - Randers HK (4 noiembri
e), Hypo - Oltchim (11 noiembrie)

ă clasate
din fiecare dintre cele patru grupe
se califică în faza grupelor
principale, în care meciurile vor
începe în 02.02. 2013.

-
ţia sloven

-

ţii
reu

-

ţ. Juc

"U" Jolidon Cluj - Gyor ETO
(20 octombrie).

ţia Oltchim Râmnicu
Vâlcea a dep

ţa
propriului public în fa

-

-

-

şc
şapte

minute, tabela ar
şite,

nici m ş
ratând aruncarea din minutul 8.
Ritmul rapid de joc a fost greu de
dus de vicecampioana României,
care a intrat la time-out în minutul
10 (scor 7-1). "U" Jolidon s-a apro
piat apoi, profitând de eliminarea
lui Martin, 11-8 (min. 23) şi la 14-
13 (min. 30), pentru ca la pauz

şite (14 în total).
La reluare, Dinc

ş a adus egalarea,
dou

şi trac în anumite
momente, îns

ştig

şit fr

şi p şit cu dreptul în
noul sezon al Ligii Campionilor la
handbal feminin. Campioana
României s-a impus în fa

şa echipei
austriece Hypo Viena, cu 30-25,
dup

şi Oltchim - Buxtehuder SV (18
noiembrie). Primele dou

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
: CFR Cluj - Viitorul

Constan
Etapa 12/34: 18 - 22 oct 2012: Joi, 18 octe

ţa, ora 19.30, Dolce Sport; : Ceahl
ţ - Gaz Metan Media

ţa, ora 21.30, DigiSport;
ţelul Galaţi - Astra

Vineri, 19 oct

Sâmb

ăul Piatra
Neam

: O
:

FC Vaslui - U Cluj, ora 19.00, DigiSport; Pandurii - Steaua, ora 21.30,
DigiSport; : CSMS Ia

ş, ora 19.00, DigiSport; Rapid - FC Braşov,
ora 21.30, Dolce Sport; Dinamo - Gloria Bistri

, ora 19.00, DigiSport; Petrolul
Ploieşti - CS Turnu Severin, ora 21.30, DigiSport;

şi - Chiajna, ora 19.00, DigiSport.

ătă, 20 oct
ă, 21 oct

Luni, 22 oct

Duminic

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 11-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 11 9 1 1 24 10 28p
Pandurii Tg. Jiu 11 8 1 2 22 14 25
Astra Giurgiu 11 6 3 2 25 15 21
FC Vaslui 11 5 4 2 20 12 19
Dinamo Bucuresti 10 5 3 2 18 11 18

. Rapid Bucuresti 10 5 3 2 13 10 18
7. CFR Cluj

Petrolul Ploiesti 11 4 4 3 20 14 16
9. FC Brasov 11 4 4 3 16 14 16

. Concordia Chiajna 11 4 3 4 12 16 15
11. U Cluj 11 4 2 5 14 21 14

Gaz Metan Medias 11 3 4 4 12 18 13
13. Viitorul Constanta 11 2 5 4 13 13 11

Ceahlaul Piatra Neamt 11 3 2 6 12 23 11
5. Otelul Galati 11 1 6 4 11 14 7p

16. Gloria Bistrita 11 1 3 7 8 22 6p
17. CSMS Iasi 11 1 2 8 8 19 5p
18. CS Turnu Severin 11 0 4 7 7 15 4p

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

11 4 4 3 21 15 16p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS
In perioada 23-28 octombrie se va desfasura, in Erdem Sinam

Stadium din Istanbul, a 43-a editie a Turneului Campioanelor la care
participa in fiecare an cele mai bune 8 jucatoare de simplu si cele mai
bune 4 echipe de dublu, conform clasamentului "Race to the WTA
Championships". Turneul Campioanelor este o competitie care se
disputa la finalul fiecarui sezon si la care participa cele mai bune opt
jucatoare ale anului respectiv. Cele opt jucatoare sunt impartite in doua
grupe de cate patru in care fiecare joaca cu celelalte 3. Primele doua
clasate se califica pentru semifinale, unde se infruntă in sistem incruci
sat, invingatoarea unei grupe cu ocupanta pozitiei secunde din cealalta
grupa. Cele două castigatoare ale semifinalelor isi disputa trofeul.

Turneul a debutat in august 1971, la Houston, pentru ca în 1972 sa
se dispute pentru prima data in finalul sezonului. Intre 1972 si 1974 a
avut loc in octombrie, iar din 1975 pana in 1986 a fost programat in luna
martie. In 1986, Asociatia Jucatoarelor de Tenis (WTA) a adoptat
sistemul de desfasurare a sezonului din ianuarie in noiembrie, astfel ca
in acel an s-au desfasurat doua Turnee ale Campioanelor, in martie si
noiembrie. Competitia a fost gazduita de diferite orase ale Statelor
Unite pana in 2005, cu o singura exceptie, editia din 2001 organizata la
Munchen. De-a lungul timpului, turneul a purtat denumirile diversilor
sponsori intre care Virginia Slims (intre 1971-1978 si 1983-1994),Avon
(1979-1982) sau Chase (1996-2000). Din 2005 pana in 2010, Sony
Ericsson a sponsorizat Circutul Mondial, iar competitia s-a numit Sony
Ericsson Championschip.

Intre 1984 si 1998, finala s-a disputat dupa sistemul cel mai bun din
cinci seturi, fiind singurul turneu feminin din lume cu acest sistem.

Jucatoarea care a castigat de cele mai multe ori trofeul este Martina
Navratilova care a triumfat in 8 editii. Editia din acest an se va numi TEB
BNP PARIBAS WTA CHAMPIONSCHIP, iar valoarea premiilor totale
este 4 900 000 $.

Lista jucatoarelor care vor fi prezente pe tabloul Turneului
Campioanelor: 1. Victoria Azarenka; 2. Maria Sharapova; 3. Serena
Williams; 4. Agnieszka Radwanska; 5. Angelique Kerber; 6. Petra
Kvitova; 7. Sara Errani; 8. Na Li.

-

. .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 5-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 5 5 0 0 144 104 10p
Potassia Turda 5 4 0 1 165 137 8

3. CSM Bucuresti 4 3 0 1 118 94 6p

5. Stiinta Dedeman Bacau 5 3 0 2 137 129 6p
. U Politehnica Timisoara 5 3 0 2 122 115 6

7. HC Odorhei
Universitatea Suceava 5 2 0 3 142 146 4

9. Pandurii Tg. Jiu 5 2 0 3 123 131 4
. CSM Ploiesti 5 1 0 4 142 156 2

11. Dinamo Bucuresti 5 0 0 5 124 166 0
U Transilvania Cluj 5 0 0 5 108 166 0

2. p

6 p
4 3 0 1 124 119 6p

8 p
p

10 p
p

12. p

CS Caras Severin 5 3 0 2 125 111 64. p

Etapa 6/22: Sambata,20 octombrie 2012:

CSM Bucuresti - CS Cara
Severin

HC Odorhei - Universitatea Bucovina Suceava; Univ. Poli. Munici
pal Timisoara - Stiinta Mun Dedeman Bacau; Dinamo Bucuresti - CSM
Ploiesti; Univ. Transilvania Cluj - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; HCM
Constanta - ASC Potaissa Turda;

. Meciul se va desfasura sambata, 20 octombrie, de la ora
12:00 in Bucuresti.

-

-ş

FOTBAL
Na

-

Echip

Urmatoarele meciuri din grupa:
22.3.13: Ungaria - Romania; Olanda - Estonia;Andora - Turcia;

ţionala de fotbal a României a fost învins
ţi seara, pe Arena Naţional

ţa batavilor. Acesta a fost primul
insucces suferit pe Arena Naţional

ţi la meci au doborât recordul de asistenţ
ţar

ă de Olanda cu scorul
de 4-1 (3-1), mar ă din Capitală, în prelimi
nariile Cupei Mondiale de fotbal din 2014. Olanda a câ

ă, tocmai în ziua în care cei 53.329
de spectatori prezen ă pe cel
mai mare stadion din ă.

ă J V E Î GPGÎ +/- P
1 Olanda 4 4 0 0 13 2 11 12
2 Ungaria 4 3 0 1 10 5 5 9
3 Romania 4 3 0 1 8 4 4 9
4 Turcia 4 1 0 3 4 6 -2 3
5 Estonia 4 1 0 3 1 6 -5 3
6 Andora 4 0 0 4 0 13 -13 0

ştigat meritat,
prin golurile marcate de Jeremain Lens (9), Bruno Martins (29), Rafael
van der Vaart (45+2 - penalty) şi Robin van Persie (86), golul de onoare
al echipei noastre fiind reuşit Ciprian Marica (40). Reprezentativa
României a suferit în meciul cu Olanda, a 195-a înfrângere din istorie, a
47-a pe teren propriu şi a opta în fa

Clasament Grupa D:

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/18 Octombrie /19 Octo /20 /21 Octombrie Octombrie mbrie
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