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Dan Popoviciu

Banul, ochiul dracului!
Goana pentru înavuţire. Goana după arginţi. Goana după cât mai mult. Calci
peste cadavre ca să-ţi îndestulezi traiul de pe pământ. O luptă continuă într-o lume
nebună după îmbogăţire. Din vremuri îndepărtate, dacă e să dăm crezare povestirilor biblice, banul a trădat prietenii, a vândut iubiri şi a cumpărat teritorii. De când
oamenii au renunţat la troc, inventând banul ca formă de schimb, arginţii au fost cei
care au luat minţile multora dintre semeni. Banul le dă putere, le cumpără funcţii, îi
face să intre în „lumea bună”. Am auzit poveşti cu fete măritate după „unul cu bani”.
Am ascultat întâmplări povestite despre câştigurile în bani aduse unor state în urma
războaielor. Am continuat să ascult trilurile păsărilor în miez de noapte cu lună plină.
Şi am rămas să privesc verdele crud al pădurii într-o zi de primăvară. Şi licuricii, în
toiul lui iulie. Şi mâna întinsă a unui bătrân care cerşeşte la colţ de drum. Şi m-am
gândit că poate pentru ei şi acestea ar putea fi cumpărate în bani.
Care ei? Cei care înmulţesc notele de patru şi de cinci de pe foaia matricolă (cel
mult a liceului, fireşte) exponenţial cu investiţiile fictive ascunse printre hârtii ce nu
vor fi luate la puricat decât în momentul în care o va cere interesul politic. Furăciuni ce
sunt transformate în bani pentru campania electorală. A cui campanie? A celor ce de
20 de ani şi-au propus să distrugă poporul român. Indiferent de denumirea găştilor,
tot felul de combinaţii de litere ce conţin, obligatoriu P-ul de la partid, liderii acestora şi
slugile lor s-au pus pe devalizat ţara şi poporul român. Fără frică de Dumnezeu, în
dispreţul total al legilor şi ale bunului simţ, binecuvântaţi de popii ce au vândut
credinţa trufiei.
Sănătatea, învăţământul, sistemul juridic, toate sunt la pământ. Totul se vinde,
totul se cumpără. O naţiune bolnavă, proastă şi fărădelege, iată rezultatul prostituţiei
nemernicilor ce-şi umflă de două decenii dosurile pe jilţurile de dregători ai statului
român. Şi-acum, ne pregătim din nou de campanie, implicit de alegeri. Vom fi traşi, cu
aroganţă, la răspundere dacă vom boicota alegerile. Cum că n-am avea spirit civic,
că ar trebui să tăcem dacă nu ne convine de cei aleşi, dacă tot nu ne-am prezentat la
vot. Păi, mai pot eu să merg să votez, din moment ce toţi sunt o apă şi-un pământ?

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Stănescu Alexandru
Miclea Aurel
Goga Ion
Schelean Valeria-Diana
PRM
Demetrovici Florin Ionel
Cionca Mihail
Brânzei Nelu Florin
PPDD
Blănariu Valentin
Avram Silviu Dan
Grigoroiu Ion
Smadu Paul Sever
Iancu Simion Simi

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Bani pentru arieratele
primăriilor din Caraş
Primăria Reşiţa
ne informează
....pag. 2
Prevenirea
delicvenţei juvenile
Anunţuri imobiliare

....pag. 3
Noi reglementări pentru
reabilitarea termică
Concursul pt. ocuparea
posturilor didactice
...pag. 4
Jocurile de noroc on-line,
mai puţine riscuri
Iniţiativă cetăţenească
europeană
...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
Agenţii imobiliare
...pag. 6-7

Radio Timişoara vine spre
ascultătorii săi (pe 630khz -AM
sau pe internet la adresa
www.radiotimisoara.ro) cu o
nouă provocare; realizatorul
Ioan Alexandru Tatar revine cu
o serie nouă a concursului de
cultură generală CAMPIONII
Î NTREB Ă RILOR! Î n fiecare
sâmbătă seara, între orele 21,30
- 22,00, în Curierul de sâmbătă
seara ve ţ i g ăs i la Radio
Timişoara, alături de slagăre
nemuritoare ş i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur ă general ă , dotat cu
premii în bani şi cărţi!

CU NOI PRINZI DE VESTE!
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Primăria Reşiţa ne informează
Familiile şi persoanele singure din municipiul Reşiţa care folosesc
pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, combustibili solizi sau
petrolieri, sau energie termică, şi care nu au depus în luna octombrie
cereri şi declaraţii pentru obţinerea subvenţiilor în sezonul rece 20122013, pot depune documentele în perioada 05.11.2012 - 20.11.2012.
Actele se predau în continuare la ghişeele Direcţiei pentru Asistenţă
Socială (pentru cei care încălzesc locuinţa cu gaze naturale, respectiv
combustibili solizi sau petrolieri) şi la casieriile CET sau la
administratorii asociaţiilor de locatari (pentru cei care încălzesc
locuinţa cu energie termică).
La fel ca în luna octombrie, cererile şi declaraţiile se depun conform
unei programări, în ordinea alfabetică a numelor de familie:
- 05 - 07 noiembrie: A, B, C, D, E, F, G, H;
- 08 - 14 noiembrie: I, J, K, L, M, N, O, P;
- 15 - 20 noiembrie: R, S, Ş, T, Ţ, U, V, W, Z.
În cadrul investiţiei „Blocuri de locuinţe pentru tineri, în regim de
închiriere, Calea Caransebeşului, etapa II”, lucrările de execuţie se
desfăşoară prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Primăria Municipiului Reşiţa a predat, cu titlu gratuit ANL-ului terenul pe care se construiesc blocurile. De asemenea, pentru predarea amplasamentului
liber de sarcini, au fost deviate de către municipalitate conducta de apă
(36.124,46 lei), cabluri electrice (76.264,30 lei) şi cabluri Romtelecom
(48.898,76 lei). Pentru asigurarea utilităţilor (apă, canal menajer şi
pluvial, energie electrică, energie termică şi gaze naturale), sarcină ce
revine Primăriei Municipiului Reşiţa, lucrările tehnico-edilitare au fost
adjudecate firmei S.C. Calor Grup S.R.L., cu o valoare de 289.807,24
lei, printr-o procedură de achiziţie conform O.u.G. nr. 34/2006 privind
achiziţiile publice şi publicată pe SEAP.
Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Oficiul Teritorial 5 Vest Timişoara a transmis că termenul de finalizare a lucrărilor va fi iulie 2013.
Ţinând cont că unele lucrări tehnico-edilitare nu se pot derula decât
după finalizarea execuţiei blocurilor, Primăria Municipiului Reşiţa a
stabilit prelungirea contractului de lucrări până în iulie 2013 (termenul
iniţial de finalizare era noiembrie 2012).
Conform contractului, vor fi construite trei blocuri cu un total de 48
de apartamente, dintre care 33 cu două camere şi 15 apartamente cu o
cameră.
Amplasamentul pentru lucrările de reabilitare la obiectivul Parcul
Copilului (fost Siderurgistul) a fost predat marţi, 30.10.2012. S.C.
Proms Concept Group S.R.L. Bucureşti, antreprenorul general, a
început execuţia lucrărilor la reţelele de apă care traversează parcul.
Proiectul cuprinde amenajarea de spaţii verzi, împrejmuirea
parcului cu gard viu, amplasarea unor locuri de joacă şi a mobilierului
urban, montarea unui sistem de iluminat cu panouri fotovoltaice.
Proiectul de reabilitare a Parcului Copilului este finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin „Programul naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”, derulat de
Administraţia Fondului pentru Mediu. Termenul de execuţie a lucrărilor
este un an de zile, iar constructorul are obligaţia de a întreţine spaţiul
verde timp de 5 ani după finalizarea reabilitării parcului.
Primăria Municipiului Reşiţa se află în situaţia de a prelungi
termenul de finalizare a proiectului „Modernizare Grădina Zoologică
prof. Ion Crişan”. Decizia se impune după ce Ministerul Mediului şi
Pădurilor a transmis o adresă prin care se arată că suma aferentă
anului 2012 pentru acest proiect a fost diminuată. Mai exact, Ministerul
informează că, deşi iniţial suma alocată era de 2.448.808 lei, valoarea
pusă la dispoziţie în acest an este de 1.512.253 lei pentru lucrările
executate până în luna iunie 2012.
Pentru a nu sista lucrările aflate în derulare, Primăria Municipiului
Reşiţa a decis să suporte din bugetul local, până la sfârşitul anului,
contravaloarea acestora. Suma se ridică la aproximativ 600.000 de lei,
conform bugetului.
În urma discuţiilor care au avut loc la finalul şedinţei de Consiliu
Local, organizată marţi, 30.10.2012, primarul municipiului Reşiţa,
Mihai Stepanescu, a convocat o şedinţă la care s-au prezentat
Instituţia Prefectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, reprezentat prin
inspector general adjunct Ioan Benga, reprezentanţii societăţilor
furnizoare de utilităţi (Enel Distribuţie Banat, E.ON Gaz Distribuţie,
Aquacaraş), Direcţia Regională de Construcţii Vest, conducerea
Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport şi factori de decizie ai
municipalităţii. La întâlnire au participat şi cinci persoane ale căror
apartamente au fost afectate de explozia de pe Aleea Gugu la
începutul lunii septembrie.
În cadrul întâlnirii au fost abordate trei probleme:
1. alternative de cazare
Varianta alternativă pentru cei care doresc să se mute din locuinţele
puse la dispoziţie de Primăria Municipiului Reşiţa prin Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret a fost cazarea în căminele colegiilor
din Reşiţa, care dispun de locuri libere. În acest sens, reprezentanţii
celor afectaţi de explozie, Inspectoratul Şcolar Judeţean CaraşSeverin şi Consiliul Local vor analiza această alternativă, urmând ca
inspector general adjunct Ioan Benga să decidă în acest sens.
2. proiectul hotărârii de Guvern
În vederea obţinerii sumelor necesare pentru realizarea lucrărilor la
blocul de pe Aleea Gugu, documentele se află în prezent în analiză la
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, urmând să
parcurgă toate etapele până în momentul în care va fi prezentat
Executivului spre aprobare.
3. rebranşarea la utilităţile publice
Toţi reprezentanţii societăţilor furnizoare de utilităţi au susţinut că,
în condiţiile actuale, rebranşarea apartamentelor din scara afectată
este imposibilă, întrucât contravine prevederilor legale în vigoare.
În ceea ce priveşte costurile chiriei invocate la finalul şedinţei de
marţi, respectiv 500 de lei de persoană, directorul Direcţiei Judeţene
pentru Sport şi Tineret, Liliana Dacica a precizat că toate persoanele
cazate au plătit până în prezent câte 49 de lei/lună.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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Bani de la Guvern pentru arieratele prim@riilor din Cara}
Miercuri a avut loc, la Reşiţa, şedinţa ordinară a
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
unde au fost invitaţi să ia parte toţi primarii din CaraşSeverin. Cu prilejul acesteia, Sorin Frunzăverde,
preşedintele Consiliului Judeţean i-a informat pe
edilii prezenţi la întâlnire, că au termen până pe nouă
noiembrie să depună situaţia arieratelor pe care le
au, urmând ca la până la sfârşitul lunii să primească
bani de la Guvern.
„Directorul economic, prezent în sală, v-a făcut o
comunicare în legătură cu arieratele pe care le aveţi
la primării. Situaţia lor trebuie să o depuneţi la Finanţe şi la Consiliul Judeţean până pe data de nouă,
asta însemnând până vineri, pentru că pe baza
arieratelor pe care le aveţi, adică datorii mai vechi de
90 de zile, se vor primi bani. În acest sens, în judeţ
sunt aproape 80 de miliarde disponibile şi vor mai fi,
inclusiv pentru cheltuielie de iarnă, pe anul trecut.
Asta, pentru că sunt în continuare câteva primării
datoare firmelor care au realizat lucrările pe timpul

iernii. Astfel că, împreună cu contabilii dumneavoastră trebuie să revizuiţi aceste situaţii şi, dacă există,
înregistraţi-vă la Finanţe şi la Consiliul Judeţean”, a
declarat, Sorin Frunz ăverde, pre şedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
În urma unei întâlniri cu prim ministrul Victor
Ponta, preşedintele Consiliului Judeţean speră ca
după nouă decembrie să primească bani pentru
cheltuielile curente şi de capital. Prin urmare, vor
exista fonduri pentru sezonul rece din acest an.
Totodată, i-a înştiinţat pe primari că este probabil ca
până la sfârşitul lunii să primească banii pentru
datoriile pe care le au la diverse firme cu care au
colaborat în iarna trecută.
„Aveţi ocazia acum, până la sfârşitul lunii, după
ce noi facem rectificarea de buget pe 14, să primiţi
banii pentru datoriile pe care le aveţi pentru diverse
firme care au lucrat pentru comunele dumneavosastră în iarna care a trecut”, a mai adăugat Sorin
Frunzăverde. (Tatiana Munteanu)

Casa viitorului va fi proiectat@ }i în Cara}-Severin
Aleşii judeţeni au votat la cel mai recent plen
alocarea unei sume de bani pentru cofinanţarea
proiectului “Mild House”. Acesta prevede construirea
unor case, care vor funcţiona eco. Dincolo de
consumul redus de energie, construcţiile vor fi
amplasate în zone pure din punctul de vedere al
poluării şi pe terenuri unde costurile sunt reduse. Şi
cei care vor locui în aceste clădiri sunt selectaţi,
astfel că cei care vor locui aici trebuie să aibă un
comportament eco.
Casa viitorului va fi proiectată şi în CaraşSeverin. Asta după ce, Uniunea Europeană a alocat
fonduri în acest sens. Bugetul proiectului se apropie
de 250 de milioane de euro şi vizează mai multe ţări,
precum Austria, Grecia, Italia, Bulgaria, România,
dar şi alte zece state din Europa de Sud Est, tocmai
pentru a reduce diferenţa între nivelurile de
dezvoltare a regiunilor europene şi a recupera din
decalajul regiunilor mai puţin favorizate.
Proiectul vizează posibilitatea iniţierii unor acţiuni
pilot care vor deschide un drum cu potenţial ridicat.
Mai exact, acesta se referă la construirea unor case
inovative, ecologice cu un ridicat conţinut tehnologic,
consum de energie redus, emisii de dioxid de carbon
cât mai scăzute, la costuri accesibile, care ar trebui

să fie proiectate în aşezări ecologice, amplasate pe
terenuri cu costuri reduse, unde chiriaşii vor avea
comportamente eco-orientate.
La cel mai recent plen, aleşii judeţeni au aprobat
contribuţia proprie a forului, de 2 la sută din buget. În
bani, asta înseamnă aproape 3.000 de euro.

La golirea lacului de acumulare de la barajul Gozna nu s-a respectat
legisla]ia în vigoare privind protejarea fondului piscicol!
Grupul Ecologic de Colaborare Nera îşi exprimă
protestul faţă de modul cum s-a realizat golirea
lacului de acumulare de la barajul Gozna, eveniment
care a cauzat moartea unei importante cantităţi de
peşte din fondul piscicol natural. Golirea lacului s-a
făcut fără respectarea Legii 192/2001 privind fondul
piscicol, pescuitul şi acvacultura care la art. 49 (1),
alin. c prevede că “Persoanele fizice şi persoanele
juridice, care folosesc apele din domeniul public în
alte scopuri decât cel piscicol, sunt obligate să
amenajeze zone speciale de pescuit şi zone pentru
protejarea şi salvarea fondului piscicol la golirea
lacurilor de acumulare”.
Din informaţiile pe care GEC Nera le deţine, în
cazul barajului de la Gozna nu a fost constatată
situaţia de forţă majoră, caz în care legea admite
sacrificarea faunei piscicole.

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

Fo}tii PP-DD-i}ti din Cara}-Severin îi acuz@ pe actualii de nereguli
Mai mulţi membri fondatori ai PP-DD Caraş-Severin şi-au arătat miercuri, la Reşiţa, nemulţumirea
faţă de modul în care au fost excluşi din această
formaţiune politică. Cu toate că, în 2010, ei sunt cei
care au reuşit să înfiinţeze 73 de organizaţii la nivelul
judeţului, la ora actuală, sunt demişi, chiar dacă, în
acest fel, susţin aceştia, a fost încălcat statutul
partidului.
„În PP-DD Caraş-Severin nu se respectă
statutul. Nu ţi se dă posibilitatea să te aperi. Aproape
toţi cei care am fondat acest partid, nu ne mai
regăsim în el, iar motivele pentru care am fost excluşi
sunt puerile. Acest lucru s-a întâmplat după alegerile
locale, după ce, fiecare dintre noi am dat mii de euro
pentru această formaţiune politică. Ni se cereau
între 3.000 şi 6.000 de euro, pentru un loc eligibil pe
liste, la alegerile locale. Decizia excluderii noastre a
venit, în special, din partea preşedintelui PP-DD
Caraş-Severin, Valentin Blănariu, şi a secretarului
filialei, Ioan Simion Purec”, a afirmat Viorel Bosnea,
unul dintre fondatorii PP-DD în judeţ.
În conferinţa de presă susţinută de foştii membri
de partid, care au deţinut până la momentul
excluderii şi funcţia de preşedinţi ai diferite

organizaţii locale, a vorbit şi consilierul judeţean
Dorinel Iacob, care a şi arătat două facturi de cazare
şi masă pe care susţine că a trebuit să le achite
pentru staff-ul de la Bucureşti venit în campanie, în
oraşul-staţiune Băile Herculane.
La rândul său, fostul preşedinte al PP-DD Prigor
şi fost consilier local, Antonică Moţ, spune că a fost
exclus, deoarece, s-a opus unui proiect de hotărâre
ce privea trecerea din domeniul public, în domeniul
privat, a unui teren de 350 hectare, pe Muntele
Semenic.
„Eu am votat după voinţa oamenilor care m-au
ales, adică, împotriva acestui proiect de hotărâre. Şi
pentru că m-am opus şi nu am cedat presiunilor
preşedintelui PP-DD Caraş-Severin, Valentin
Blănariu, am fost exclus din partid şi mi s-a retras
sprijinul politic pentru funcţia de consilier local”, a
precizat Antonică Moţ.
Şi fostul preşedinte al PP-DD Goruia, William
Beck, şi-a arătat nemulţumirea, pentru că, tot la
alegerile locale, conducerea filialei a schimbat
ordinea pe liste, fără să cunoască meritele
candidaţilor.
(Dan Apostolescu)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând casă în zonă ultracentrală,
4 camere, bucătărie, baie, demisol,
gresie, faianţă, curte, 100.000 €. Tel.
0760-054106, 0255-571260
Vând apartament 2 camere,
confort 1, et.1, zona Victoria, uşă
schimbată, centrală, gresie, faianţă,
mobilă bucătărie, aragaz. Tel. 0724761770
Vând apartament 3 camere,
confort 1, semidecomandat, 2
balcoane, baie cu aerisire, centrală,
termopane, luminos, situat în zonă
foarte bună, et. 5, pe Republicii 9,
Victoria, ocupabil imediat. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0355-803606
Vând/schimb cu auto diesel,
2.800 mp, grădină în Bocşa II
(intabulată) limitrofă cu intravilan,
pretabilă la orice fel de construcţie,
utilităţi în apropiere, 1,5 €/mp
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând casă la Secăşeni, curte,
grădină, anexe, 20.000 € negociabil. Tel. 0735-656734
Vând casă, 3 camere, baie, bucătărie, încălzire centrală, grădină.
Tel. 0770-753270
Vând casă la Secăşeni, curte,
grădină, anexe, 20.000 € negociabil. Tel. 0731-191130
Vând casă mobilată + grădină în
Ticvaniu Mare. Preţ 15.000 €. Tel.
0733-672430
Închiriez casă mobilată, zona
Triaj, toate utilităţile, chirie modică.
Tel. 0745-571052
Vând în Gataia, casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente + o casă în curte, garaj şi anexe, grădină de 1.520
mp, sau schimb cu apartament în
Reşiţa, 2 camere, confort 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, bucătărie, baie, hol, centrală termică, cu gaze naturale, apă
curentă, canalizare, magazie de
lemne, şpais, garaj la stradă. Tel.
0754-291397
Vând apartament 2 camere,
confort 3, str. Sportului, nr. 5, et. 3/4,
semimobilat, nemodificat, vizavi de
Comisariat, 13.500 €. Tel. 0772271943
Vând 2 camere de cămin,
complet mobilate sau schimb cu
garsonieră. Tel. 0770-370131
Vând apartament 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă
garaj, Reşiţa, Moroasa II. Preţ
45.000 € neg. Tel. 0769-670833
Vând teren, 400 mp, cu căsuţă şi
curent, C-lea Caransebeşului, preţ
negociabil. Tel. 0722-871952
Vând apartament 3 camere,
confort 2, et. 1, Aleea Buhui. Preţ
23.000. Tel. 0355-409286
Vând apartament confort 2,
îmbunătăţit, 2 camere, et. 3, în Micro
1, 18.500 € neg. Tel. 0355-805986
Vând 3.000 mp teren, pe Calea
Caransebeşului, 11 €/mp, acces
auto, la nevoie dezmembrăm. Tel.
0755-078696
Vând teren la Ezeriş, 2 hectare,
cu fântână, cu sistem de irigat, cu
pomi fructiferi, cu împrejmuire, cu
posibilităţi de locuit, fundaţie şi
bolţari, 10.000 €. Tel. 0722-129292
Vând casă mare, 3 camere,
baie, bucătărie, 2.100 mp, sat
Serendia, 13.500 € negociabil. Tel.
0754-454819, 0763-376667
Dau 5.300 mp, teren, la stradă,
bun pentru construcţii, contra casă
sau apartament. Tel. 0741-145578

Vând apartament bloc de 4
etaje, zona Intim. Tel. 0728-696796
Vând 5.800 mp, aproape de
lacul Mărghitaş, 1,5 €/mp, cale de
acces auto, curent. Tel. 0255240368, 0731-153301. (RR)
Cumpăr apartament, 2 camere,
confort 1, zona Lunca Bârzavei. Tel.
0732-668959. (RR)
Vând casă în comuna Eftimie
Murgu, 4 camere, bucătărie, baie,
50.000 € neg. Tel. 0255-243390. (rr)
Vând apartament, 2 camere,
Valea Domanului, geam termopan,
centrală, balcon închis, parcare plătită, 35.000 €. Tel. 0355-411148. (rr)
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 2 băi, etajul 3, 45.000
€. Tel. 0744-323229. (RR)
Vând garsonieră proaspăt
renovată, în Luncă, 8.000 €. Tel.
0255-244199. (RR)
Vând casă în Oraviţa, în centru,
cu etaj, 9 camere, cu scară interioară, baie, canalizare, garaj, grădină.
Tel. 56.000 €. Tel. 0255-571910. (rr)
Vând apartament, 2 camere,
confort 3, semimobilat, 13.500 €
negociabil. Tel. 0770-227194. (RR)
Vând casă cu cameră mare,
bucătărie mare, sobă de teracotă,
parchetată, magazie de lemne,
23.000 € neg. Tel. 0756-217284. (rr)
Vând casă, sat Igăzar, 2 corpuri,
5 camere, 2 holuri închise, anexe,
curte, grădină, 17.000 €. Tel. 0726983165, 0745-714573. (RR)
Vând apartament cu o cameră,
izolat termic, cu centrală, uşă metalică, termopane, 12.000 €. Tel.
0744-796637. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, izolat termic, termopane, centrală, balcon, 2 băi, 31.000 €.
Tel. 0722-619119. (RR)
Vând casă la Mâtnicu Mare, 4
camere + grădină, 1.000 mp, 17.000
€ neg. Tel. 0355-404553. (RR)
Vând apartament, 4 camere, decomandat, 2 băi, complet renovat,
45.000 € neg. Tel. 0724-375599. (rr)
Vând apartament, 3 camere, decomandat, 2 băi, etajul 3, 45.000 €.
Tel. 0744-323229. (RR)
Cumpăr apartament, 2 camere,
Reşiţa, în cartierul Lunca Bârzavei.
Tel. 0732-668959. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
complet mobilat, cu centrală, gresie,
faianţă, uşă din lemn, 25.000 € neg.
Tel. 0722-440654, 0770-546568 (rr)
Vând apartament în Bocşa, 2
camere, zonă foarte bună, 25.000 €,
sau schimb cu casă. Tel. 0740770047. (RR)
Fac schimb de apartament cu 2
camere, de cămin, pentru o garsonieră, pe Aleea Tineretului. Tel.
0728-260018. (RR)
Vând apartament, 2 camere, cu
îmbunătăţiri, etajul 2, în cartierul
Moroasa I, 18.500 € negociabil. Tel.
0355-412187. (RR)
Vând apartament, 2 camere, în
Moroasa, la parter, 18.500 €
negociabil. Tel. 0355-804733. (RR)
Vând apartament, în Reşiţa
Sud, 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 2, 40.000 €. Tel. 0722688244. (RR)
Vând apartament, 2 camere, la
parter, bloc de c ărămidă, cu
bucătărie mare, multe îmbunătăţiri,
18.000 €. Tel. 0756-456209. (RR)
Vând casă în Glimboca, 4
camere, bucătărie de vară, şpais,
curte, grădină, 38.000 €. Tel. 0355404169. (RR)
Vând în Gebza, judeţul Timiş,
4.200 mp de teren, 2,5 €/mp
negociabil. Tel. 0747-550915. (RR)
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Închiriez cabinet stomatologic în
Reşiţa, precum şi un spaţiu pentru
birouri. Tel. 0743-610599. (RR)
Vând urgent casă cu dependinţe
şi teren arabil, 5 hectare, localitatea
Leuşeşti, jud. Timiş, 22.000 €
negociabil. Tel. 0741-232640. (RR)
Vând teren în Cebza, jud. Timiş,
28 km de Timişoara, 4.200 mp, front
stradal 42 m, 2.5 €/mp. Tel. 0747550915. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
modernizat, în Timişoara, 40.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)
Vând 2 hectare de teren la
Ezeriş, cu fântână, posibilităţi de
locuit, pomi fructiferi, 10.000 €. Tel.
0722-129295. (RR)
Vând casă în Muncitoresc, 2
camere, bucătărie, baie, grădină,
20.000 € negociabil. Tel. 0723741376. (RR)
Vând sau închiriez apartament,
în Moroasa 2, 3 camere, 26.000 €.
Tel. 0752-099019. (RR)
Vând apartament cu o cameră,
et. 3, Aleea Tuşnad, 12.000 €. Tel.
0744-796637. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, decomandat, 80 mp,
Aleea Făgăraşului, izolat termic,
31.000 €. Tel. 0722-619119. (RR)
Vând garsonieră, în Oraviţa,
zona gării, 8.000 €. Tel. 0746228380. (RR)
Vând garsonieră, etajul 2, Aleea
Gugu, 12.000 € negociabil. Tel.
0355-405288. (RR)
Vând 2 camere, în Micro 2 lângă
şcoala gen. nr. 8, bloc de 4 nivele
izolat pe exterior, centrală pe cupru
şi calorifere noi, termopane la tot
apartamentul inclusiv balcon, podele laminate, uşă de metal, uşi
interioare noi, faianţă modernă,
apart. renovat modern. Se vinde şi
prin prima casă. Tel. 0770-359314.
Închiriez 2 camere aproape de
Universitate, centrală termică, termopane, aragaz, frigider, televizor,
complet mobilat. Tel. 0748-119444.
Închiriez apartament cu 2 camere confort 1decomandat în Govândar - Micro 4, et. 1, centrală termică,
uşă de metal, aragaz, frigider,
maşină de spălat. Ocupabil imediat.
0770-359314.
Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandat, bloc de 4
nivele izolat pe exterior, aproape de
Parcul Siderurgistului, centrală termică, termopane, podele laminate,
gresie, faianţă, et. 3, 2 băi, 1
balcoane. Preţ 29.000 €. Tel. 0770359314, 0748-119444.
Persoană fizică, vând urgent,
cameră de cămin cu îmbunătăţiri:
uşă de metal, geam termopan, gresie, faianţă, laminat, boiler electric;
Aleea Constructorilor, la parter. Preţ
5200 € neg. Tel. 0730-139528.
Vând spaţiu comercial în Bocşa
Română, la MFA, actualul bar Black
& White, 140 mp + 40 mp terasă
pavată + 30 mp teren adiţional. Are 2
intrări separate, 2 puncte sanitare +
toate dotările necesare. Preţ 55.000
€. Tel. 0013177969252, după ora 15
Închiriez apartament o cameră,
zona Luncă. Tel. 0740-428045.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
grădină, garaj, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Familie caut să închiriez apartament în zonă centrală, 3 sau 4
camere, mobilat, utilat, amenajat,
ofer preţul pieţei. Tel. 0723-366273.
Casa de vânzare la Secu lângă
şcoală, 3 camere, grădină, curte,
apă, izvor, mai multe detalii la faţa
locului, rog seriozitate, preţ 7000 €.
Tel. 0255-233958.
Vând apartament cu 2 camere,
zona poliţiei, confort 1, etaj 3, la bloc
cu 4 etaje, anvelopat (exterior şi
interior), cu centrală termică, termopane, cu gresie şi faianţă, stare f.
bună, ocupabil imediat, 35.000 €
preţ neg. Tel. 0771-290801.
Închiriez garsonieră complet
mobilată şi utilată cu toate electrocasnicele, termopane laminate baie
cu cabină de duş. Preţ 100 €. Rog
seriozitate. Tel. 0722-837434.
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Vând garsonieră Mociur, etaj 2,
termopane balcon baie bucătărie
spaiţ, 6000 €. Tel. 0724-346268.
Vând apartament în Reşiţa
Luncă, nu necesită amenajări, stare
foarte bună, cu toate utilităţile,
centrală gaz, termopane. Tel. 0745114965.
Vând apartament 3 camere 2 băi
+ boxă pe str. Petru Maior. Complet
renovat şi nelocuit după renovare.
Pot trimite fotografii sau se poate
vizita. Preţ: cea mai bună ofertă sau
minim 32.000 €. Tel. 0731-359754.
Apartament cu 2 camere,
spaţios, lângă Universitate, etaj 3,
nemobilat, cu centrală gaz, gresie şi
toate cele, 26.000 €. Tel. 0769036834.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, Făgăraşului
35, parter înalt, 39.000 € negociabil.
Tel. 0741-192486.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Ocazie. Pers. fizică. Vând apartament 1 cameră în bloc de locuinţe,
Al. Tuşnad, izolat termic, centrală,
termopane, mobilat, uşa metalică.
11.000 €. Tel. 0722-619119.
Ofer spre închiriere apartament
pe termen lung, etaj 1, zona Comisariat, 2 camere + living + bucătărie
americană, baie (gresie, faianţă,
cabină duş) apartament mobilat şi
utilat (maşină de spălat, aragaz,
frigider, televizor, termostat, uşă
metalică, izolat interior, termopane,
parchet laminat, centrala proprie,
gaz, electricitate, rds, apartamentul
poate fi amenajat şi pentru firme.
Chirie 180 € + 1 chirie avans. Rog
seriozitate. Tel. 0034-630227418.
Vând 2 camere cămin complet
utilate, sau schimb cu apartament
cu 2 camere, sau apartament cu 1
cameră. Tel. 0770-370131.
Vând garsoniera situata în
Reşiţa, Aleea Tineretului, bloc 5, etaj
1, având suprafaţa utilă de 32 mp.
Garsoniera este compusă dintr-o
cameră, hol, bucătărie, baie. Ca şi
utilităţi dispune de gaz, curent
electric, apă, canalizare, apă caldă,
încălzire centralizat, exista contor
pentru încălzire şi apă caldă şi rece.
Arată f.bine, uşă metalică şi geamuri
termopan. Tel. 0724-070200.

Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră cu centrală termică în
Govândari. Tel. 0763-683256.
Vând la preţ bun teren în Bratova 5000 mp. Tel. 0726-701010.
Vând teren la Bratova, (acte la
zi, drum de acces, curent electric,
număr de casă). Tel. 0725-763784.
Persoană fizică vând 2 camere
confort 1, bloc de 4 nivele, et. 3, centrală termică, bloc izolat pe exterior,
zona B-dul Muncii.Ocupabil imediat.
Accept şi credit "Prima Casă". Exclus intermediari. Tel. 0769-086352.
Vând casă Bocşa 3 camere
bucătărie baie coridor debara terasa
gresie faianţă podele laminate
termopane centrală termică curte
acces auto grădină anexe. Tel.
0771-449583.
Închiriez spaţiu comercial modernizat Aleea Felix bl. 4/3/4, pt.
birouri, cabinete medicale, sedii
firme etc. Tel. 0744-524991, 0733055017.
Vând casă cu dependinţe +
teren arabil cca. 5 ha sat. Leucusesti
jud. Timiş preţ negociabil. Tel. 0741232640, 0771-036414.
Vând la preţ avantajos apartament 3 camere decomandat Valea
Domanului, toate îmbunătăţirile
necesare. Tel. 0728-516566, 0726701010.
Vând rapid casă în comuna
Secăşeni. Tel. 0726-701010.
Închiriez avantajos apartament
2 camere, nemobilat în Reşiţa, zona
Moroasa II. Tel. 0720-219802.
Caut să închiriez apartament 2
camere, zona Moroasa, centrală
proprie, utilat şi mobilat, maxim 170
€. Tel. 0765-129075.
Închiriez spaţiu comercial în
Bocşa la str. Principală. Tel. 0732097398.
Vând apartament cu 2 camere în
zona Intim, termopane, convector,
balcon închis, sau schimb cu
garsonieră în Timişoara. preţ 22.000
negociabil. Tel. 0766-569674.
Apartament de vânzare în Luncă, decomandat, spaţios, amenajat,
confort 1, cu toate utilităţile, avantajos. Preţ 26.000 €. Tel. 0745-466751
Vând apartament 3 camere, fără
îmbunătăţiri, semidecomandat, cu
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară, zona Intim, etaj 1. Tel.
0740-901345.

Campionat de minifotbal
Sambata, 10.11.2012, intre 10-18 va avea loc Campionatul de
minifotbal Sport 4 all la initiativa tinerilor din Centrul de Plasament Speranta
Resita. Acest eveniment se va desfasura in Sala de Sport a Liceului Sabin
Pauta (zona Victoria) intrare fiind libera pentru fiecare. Acesta eveniment
face parte din proiectul Sport 4 all al Grupului Informal de Tineri reprezentat
de Matistyak Adalbert Love Sport, proiect finantat de Comisea Europeana
prin programul Tineret in Actiune, actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor.
Pentru mai multe informatii puteti contacta responsabilul de proiect:
Matistyak Adalbert, telefon: 0725-153141.

Nu l@sa violen]a s@ te transforme
într-un infractor!
În cadrul priorităţii naţionale ”Prevenirea delincvenţei juvenile şi a
victimizării minorilor”, în perioada octombrie 2012 - martie 2013, Poliţia
Română şi-a propus implementarea la nivel naţional, a unei campanii de
prevenire a violenţelor în rândul tinerilor sub sloganul ”Nu lăsa violenţa să
te transforme într-un infractor!”.
In judeţul nostru, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin prin
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii desfăşoară
activităţi specifice de informare, prin organizarea de întâlniri cu elevii
claselor IX - XI ai Liceului de Artă ”Sabin Păuţa” din Reşiţa.
Principalul material de susţinere care este utilizat în cadrul acestor
activităţi informativ - preventive este reprezentat de filmul educativ ”Cheia e
la tine!” care cuprinde mărturiile unor tineri ce ispăşesc pedepse privative
de libertate în două dintre penitenciarele destinate minorilor din ţară,
Penitenciarul pentru minori din Craiova şi Penitenciarul pentru femei
Târgşor. Elevilor le sunt prezentate astfel într-un mod direct şi realist
consecinţele juridice pe care le implică adoptarea unui comportament
violent pecum şi urmările în plan social şi afectiv asociate experienţei lipsirii
de libertate la o vârsta vulnerabilă cum este cea a adolescenţei.
Prin exemple de situaţii concrete poliţiştii doresc să convingă tinerii că
atitudinea face de cele mai multe ori diferenţa între libertate şi delincvenţă
iar toleranţa şi comunicarea sunt soluţii mult mai eficiente de ieşire dintr-o
situaţie problematică.
Activităţile de informare şi transmitere a mesajului preventiv vor fi
urmate în intervalul ianuarie - februarie 2013 de cea de-a doua etapă a
campaniei, constând într-un concurs de creaţie în care elevii pot participa
cu eseuri antiviolenţă câştigătorii urmând a fi desemnaţi în cursul lunii
martie 2013.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, 7 noiembrie 2012
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Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
(AVAS) şi-a propus să lanseze la privatizare 50 de societăţi
comerciale la care deţine pachete majoritare şi minoritare
de acţiuni, în anul 2013, potrivit unui comunicat al instituţiei.
În portofoliul actual al AVAS se află 329 de societăţi
comerciale din care 13 sunt majoritare şi 316 minoritare.

Ministrul justiţiei l-a propus pe Tiberiu Niţu pentru funcţia de procuror
general al Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi pe Ion Irimie
pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Propunerile au fost trimise deja Consiliului Superior al Magistraturii, care
se va reuni în data de 22 noiembrie pentru avizarea celor doi (aviz
consultativ). Decizia finală îi aparţine preşedintelui Traian Băsescu.

Noi reglementări pentru reabilitarea termică
a locuinţelor din fonduri publice
Guvernul a aprobat, în şedinţa din 30 octombrie, proiectul de
Ordonanţă de Urgenţă propus de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe.
Schema de finanţare, care se referă atât la lucrările de
intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei
tehnice, este următoarea:
l 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de
coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat;
l 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a
asociaţiilor de proprietarilor, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii
socio-economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/
lucrărilor, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, în completare, din fondul
de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit în acest sens.
Cota de contribuţie a proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din
valoarea activităţilor/lucrărilor.
Noul act normativ prevede posibilitatea primăriilor de a prelua
şi sarcina financiară a asociaţiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioară a sumelor, în termen de maxim 10 ani.
Ordonanţa exceptează de la recuperarea acestor sume
anumite categorii de persoane: a) persoane cu handicap sau
familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
b) persoane singure/ familii care, în ultimele trei luni anterioare
efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri
medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie este
sub câştigul salarial mediu net pe economie;
În cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de
natură socială.
De asemenea, Ordonanţa stabileşte că blocurile ce urmează a
fi supuse reabilitării termice vor fi prioritizate în funcţie de nivel de
performanţă energetică (începând cu blocurile de locuinţe cele
mai ineficiente din punct de vedere energetic); număr de

apartamente (începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare
număr de apartamente) şi anul construirii (începând cu blocurile
de locuinţe cu vechimea cea mai mare).
„Ca element de noutate, am introdus în Ordonanţă posibilitatea
finanţării reabilitării termice şi pentru locuinţele unifamiliale (adică
pentru case), dar şi pentru locuinţe sociale şi celelalte unităţi
locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local,
indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt
locuinţe unifamiliale. Au prioritate, însă, blocurile şi locuinţele
familiale”, a declarat ministrul dezvoltării regionale şi turismului.
Eduard Hellvig a mai precizat că actuala formă a OG 18
cuprinde şi un capitol de sancţiuni şi amenzi, aplicabile atât
executanţilor care nu respectă anumite standarde ale lucrărilor şi
materialelor, dar şi autorităţilor locale (coordonatori locali) care nu
respectă anumite obligaţii prevăzute de actul normativ. Amenzile
pot varia de la 5.000 la 50.000 de lei.
O altă prevedere importantă se referă la faptul că, pentru
protejarea valorii arhitecturale a clădirilor declarate monument
istoric sau a celor amplasate în centrele istorice, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate
ale localităţilor, acestea nu vor mai putea intra în program.
Totodată, pentru asigurarea unei soluţii tehnice unitare din
punct de vedere al aspectului şi cromaticii, în cazul blocurilor cu
mai multe scări, s-a impus ca programele locale şi soluţiile de
intervenţie, să fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de către
comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Prevederile noii ordonanţe nu se aplică obiectivelor de
investiţii, pentru care, până la data intrării în vigoare a acesteia a
fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului
pentru includerea în programul naţional şi alocarea de fonduri de
la bugetul de stat. Acestora le sunt, în continuare, aplicabile
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data emiterii
ordinului, respectiv la data semnării contractelor de execuţie.
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei
de urgenţă aprobate astăzi, consiliile locale au obligaţia să
finalizeze identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, precum şi a locuinţelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990.

Pentru semestrul II al anului 2012,
începând cu luna noiembrie, valoarea
sumei lunare care se acordă sub
formă de tichete de creşă este de
400 lei iar valoarea nominală a unui
tichet de masă este de 9 lei.

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin
care se stabileşte, pentru anul 2012, un
cuantum al plăţilor naţionale directe
complementare de 35 euro/ha. Totodată, pentru stimularea activităţii în unele
sectoare cu potenţial de piaţă se
suplimentează plăţile naţionale directe
complementare specifice, decuplate
de producţie, astfel: in şi cânepă pentru
fibră - 63,37 euro/ha; hamei - 300
euro/ha; tutun - 1200 euro/ha; sfeclă de
zahăr - 189.62 euro/ha.
Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administraţie
terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destina ţie agricol ă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de
Urgenţă prin care se impune ca toţi
beneficiarii contractelor de concesiune,
arendă şi alte contracte de exploatare a
terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului
să declare şi să plătească sumele
curente la organele competente,
subordonate ANAF. Plata cu titlul de
susţinere financiară a agriculturii de
către stat este condiţionată de plata în
termen a redeven ţei de c ătre
beneficiarii contractelor menţionate.
Urgenţa adoptării actului normativ
este dată de necesitatea asigurării
veniturilor publice ale statului printr-o
colectare eficientă a creanţelor rezultate din contractele de concesiune,
arendă şi altele, încheiate cu ADS.

Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice din
înv@]@mântul preuniversitar particular
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 732 din
data de 30 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul ministrul
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012
privind privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacanţe/rezervate în unităţile de
învăţământ particular din învăţământul preuniversitar.
Potrivit metodologiei, unită ţile de înv ă ţ ământ
preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacanţe/rezervate pe
tot parcursul anului, în condiţiile publicării acestora la
sediile unităţilor de învăţământ particular, precum şi în

presă locală şi centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de
organizarea concursului şi informării inspectoratului şcolar
şi a MECTS - Direcţia generală management, resurse
umane şi reţea şcolară.
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice
vacanţe consta în proba practică sau inspecţie specială la
clasă şi proba scrisă din didactică specialităţii în profilul
postului didactic, potrivit programelor specifice pentru
concurs, aprobate de MECTS.
Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate
de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de
evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la

nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului
de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în
concordanţă cu programele specifice pentru concurs în
specialitatea postului didactic, aprobate de MECTS.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată,
candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba
scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă,
iar pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii
trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi
la proba practică/inspecţia specială.
juridice.ro, 1 noiembrie 2012

Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 - 3.09.2012
În perioada 1.01 - 30.09.2012, execuţia
bugetului general consolidat s-a încheiat cu
un deficit de - 7,17 miliarde lei, respectiv
1,18 % din PIB faţă de -13,88 miliarde lei
respectiv 2,4% din PIB realizat la aceeaşi
dată a anului precedent.
1. Veniturile bugetului general
consolidat, în sumă de 141,1 miliarde lei,
reprezentând 23,2 % din PIB, au fost cu
7,2% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent în termeni nominali şi cu
0,5 pp ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale au înregistrat în
termeni nominali o creştere cu 9,5% faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent,
evoluţii favorabile înregistrându-se la taxa
pe valoarea adăugată (+6,2%), accize
(+8,7%), impozit pe venit (+12,3%), impozit
pe profit (+6,3%). Veniturile din alte
impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au

crescut, de asemenea, datorită colectării
începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru
finanţarea unor cheltuieli în domeniul
sănătăţii conform OUG nr.77/2011.
La nivelul administraţiilor locale s-au
înregistrat creşteri faţă de anul precedent în
cazul veniturilor din impozite şi taxe pe
proprietate (+0,3 %) şi venituri nefiscale
(+12,4%)
Contribuţiile de asigurări au fost în sumă
de 38,3 miliarde lei, în creştere cu 2,4% faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Veniturile nefiscale au crescut de
asemenea, faţă de aceeaşi perioadă din
anul precedent la bugetul de stat cu 28,5%
şi la instituţiile autofinanţate 10,9%.
Sumele rambursate de Uniunea
Europeană în contul plăţilor efectuate din
resurse publice au fost de 5,0 miliarde lei, în
creştere cu 41,4% la bugetul de stat şi cu

22,4% la bugetele locale, faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
2. Cheltuielile bugetului general
consolidat în sumă de 148,3 miliarde lei,
reprezentând 24,4% din PIB, au crescut în
termeni nominali cu 1,9% faţă de aceeaşi
perioadă din anul precedent, dar ca
pondere în PIB s-au redus cu 0,7 pp.
S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi
perioadă din anul 2011, în principal, la
proiectele finanţate din fonduri UE, cu
30,5%, dobânzi cu 25,6%, bunuri şi servicii
cu 7,3%.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au
crescut la administraţiile locale precum şi la
fondul naţional de sănătate ca urmare a
plăţilor făcute pentru servicii medicale şi
medicamente.
Cheltuielile de personal au crescut cu
4,3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului

precedent, creşterea înregistrându-se, în
principal, datorită majorării cu 8% a
salariilor personalului bugetar care se
reflectă în buget începând cu luna iulie
2012. De asemenea, în luna ianuarie la
bugetul de stat ca urmare a faptului că
începând cu luna februarie 2011 este
inclusă majorarea de 15% acordată
personalului bugetar şi plăţile aferente
contribuţiei de asigurări sociale datorate de
angajatorii din sectorul de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.
Cheltuielile pentru investiţii care includ
cheltuielile de capital, precum şi cele
aferente programelor de dezvoltare
finanţate din surse interne şi externe, au
fost de 22,2 miliarde lei (3,6% din PIB),
crescând în termeni nominali cu 3,0% faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Ministerul Finantelor Publice - DGTI

l A fost lansat Serviciul de alertă SMS al MAE de atenţionare pentru cetăţenii români care călătoresc în străinătate, în statele care datorită condiţiilor interne au un anumit
grad de risc l Ministerul Mediului şi Pădurilor a lansat campania “Împădurim România!”. 26 de milioane de puieţi vor fi plantaţi în toată ţara în luna noiembrie l În şedinţa
din 2 noiembrie 2012, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25% pe an l O echipă de experţi ai
Fondului Monetar Internaţional se află la Bucureşti, între 6 şi 14 noiembrie l
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Cabinetele Cehiei şi Slovaciei au participat recent la prima sesiune
comună, de la despărţirea celor două ţări, în urmă cu 20 de ani. Ambele
părţi s-au grăbit să sublinieze faptul că întâlnirea nu a indicat o dorinţă de
a se reuni, ci doar o şansă de a se concentra asupra punctelor politice în
care sunt de acord cele două ţări vecine. Cele două ţări au făcut parte din
Cehoslovacia iar separarea s-a finalizat la 1 ianuarie 1993.

În China, preşedintele Hu Jintao şi
premierul Wen Jiabao se retrag astăzi (joi, 8
noiembrie) de la conducere în cadrul
Congresului PC cu numărul 18. Hu urmează să
fie înlocuit cu Xi Jinping şi Wen cu Li Keqiang în
procesul schimbării liderilor o dată la o decadă.

Miniştrii de finanţe şi guvernatorii Băncilor
Centrale din G20 s-au întâlnit pentru două zile
de discuţii în Mexico City unde au abordat
temerile legate de o nouă recesiune economică
la nivel mondial şi au reînnoit presiunea asupra
Europei pentru a rezolva criza datoriilor.

Jocurile de noroc on-line,
mai puţine riscuri
Un nou plan de acţiune privind jocurile de noroc, menit să-i
protejeze pe consumatori, să elimine publicitatea iresponsabilă şi să
prevină aranjarea meciurilor în contextul pariurilor.
Jocurile de noroc on-line câştigă din ce în ce în ce mai mulţi
adepţi. Pokerul, cazinourile, pariurile sportive şi loteriile sunt afaceri
de succes. În 2011, aproximativ 6,8 milioane de europeni au plasat un
pariu on-line, aducându-le furnizorilor de jocuri de noroc venituri de
9,3 miliarde de euro. Se estimează că această cifră va ajunge la 13
miliarde de euro, până în 2015.
Multe ţări din UE au introdus norme pentru a le garanta
consumatorilor pasionaţi de jocuri de noroc un mediu sigur, dar
sistemele diferă de la o ţară la alta:
l Germania şi Olanda au interzis anumite tipuri de pariuri on-line.
l În Finlanda, Portugalia şi Suedia, serviciile de jocuri de noroc online sunt gestionate de un singur operator.
l Danemarca, Estonia, Franţa, Italia şi Spania au introdus licenţe,
astfel încât jocurile de noroc on-line să poată fi furnizate de mai multe
companii.
Fiecare sistem îşi propune să elimine frauda şi să protejeze
grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii.
Însă, dat fiind faptul că aceste jocuri se desfăşoară on-line,
cetăţenii nu sunt neapărat protejaţi în baza legislaţiei adoptate de
propria ţară. Cineva din Germania poate, de exemplu, să plaseze un
pariu prin intermediul unui site din Regatul Unit.
Planul de acţiune al UE prevede eliminarea incertitudinilor juridice
şi încurajează cooperarea dintre autorităţile de reglementare. Acest
lucru va duce la creşterea protecţiei consumatorilor şi va ajuta autorităţile să soluţioneze problema site-urilor de jocuri de noroc nereglementate care, de cele mai multe ori, provin din ţări aflate în afara UE.
În acelaşi timp, planul de acţiune va garanta conformarea
legislaţiilor naţionale la normele europene, care prevăd că o
companie stabilită într-o ţară din UE are libertatea de a furniza servicii
în toate celelalte state membre. Comisia Europeană a primit mai
multe plângeri cu privire la restricţiile impuse firmelor care furnizează
jocuri de noroc în alte ţări şi a iniţiat proceduri juridice împotriva unor
guverne naţionale.
De asemenea, Comisia va adresa statelor membre o serie de
recomandări pentru a le ajuta să rezolve problema aranjării meciurilor
în contextul pariurilor sportive. Propunerile Comisiei vizează schimbul de informaţii, urmărirea activităţilor suspecte, elaborarea unor
prevederi privind conflictele de interese şi înfiinţarea de linii telefonice
speciale pentru semnalarea comportamentelor neadecvate.
Măsurile prevăzute de planul de acţiune se vor aplica începând
din 2013.

Und@ verde pentru prima ini]iativ@ cet@]eneasc@
european@ g@zduit@ pe serverele Comisiei
După certificarea sistemului său de colectare online de către
autorităţile luxemburgheze, Fraternité 2020 a devenit prima iniţiativă
cetăţenească europeană care a început să colecteze declaraţii de
susţinere pe serverele Comisiei Europene. Fraternité 2020 doreşte
„să îmbunătăţească programele de schimb ale UE, precum Erasmus
sau Serviciul european de voluntariat, pentru a contribui la o Europă
unită, bazată pe solidaritate între cetăţeni” şi a fost prima iniţiativă
cetăţenească europeană (ICE) înregistrată de către Comisie.
În luna iulie, Comisia a propus găzduirea iniţiativelor cetăţeneşti
europene pe propriile sale servere, ca răspuns radical la problemele
semnalate de unii organizatori în ceea ce priveşte găsirea unor soluţii
de găzduire corespunzătoare şi instalarea sistemelor lor de colectare
online. Aceasta s-a angajat, de asemenea, să sprijine organizatorii
interesaţi de utilizarea acestui serviciu în vederea obţinerii unei certificări a sistemelor lor de colectare online, astfel încât aceştia să poată
începe cât mai curând posibil colectarea declaraţiilor de susţinere.
Începând din acel moment, Comisia a colaborat îndeaproape cu
organizatorii şi cu Centrul naţional al tehnologiilor informaţiei [Centre
des technologies de l'information de l'Etat (CTIE)] din cadrul
Ministerului funcţiei publice şi al reformei administrative din
Luxemburg. CTIE este autoritatea de certificare desemnată în
Luxemburg, la sediul căreia sunt amplasate serverele Comisiei.
Această cooperare strânsă dă, în prezent, rezultate concrete.
Iniţiativa „Fraternité 2020” a semnat un acord de găzduire cu Comisia
şi a obţinut certificarea de către CTIE a sistemului său de colectare
online, aceasta fiind ultima etapă necesară înainte ca site-ul internet
destinat colectării online a declaraţiilor de susţinere în favoarea
acestei iniţiative să poată apărea online pe serverele Comisiei. Site-ul
internet este disponibil începând de astăzi.
Fraternité 2020 este prima ICE găzduită pe serverele Comisiei,
însă nu este prima ICE care a început să colecteze declaraţii de
susţinere online. Această onoare îi revine iniţiativei „Right 2 Water”,
care utilizează o soluţie de găzduire privată. Ambele iniţiative folosesc
software-ul gratuit şi cu sursă deschisă furnizat de către Comisie în
vederea colectării online.
În plus, Comisia a înregistrat deja alte 10 iniţiative, dintre care
patru au semnat deja un acord de găzduire cu Comisia pentru
sistemele lor de colectare online şi, foarte curând, ar trebui să fie în
măsură să înceapă colectarea primelor declaraţii de susţinere.
Referinţe: IP/12/1160, data 26/10/2012

Obama, încă patru ani la Casa Albă
După o campanie electorală, probabil cea
mai scumpă din istorie, în care actualul
preşedinte şi contracandidatul republican,
fostul guvernator Mitt Romney, au fost
constant la egalitate în sondaje, democratul
Barack Obama a reuşit să-şi asigure un al
doilea mandat depăşind pragul de 270
electori, minimum necesar pentru victorie.
În Congres, republicanii păstrează majoritatea la Cameră iar democraţii au majoritatea
în Senat. Configuraţia Congresului prefigu-

rează continuarea blocajul din ultimii doi ani.
La alegerile din 6 noiembrie s-au ales şi 33 de
locuri în Senat şi cei 435 reprezentanţi în
Camera Reprezentanţilor în toate statele.
În ziua alegerilor, americanii, de fapt, nu-şi
aleg preşedintele în mod direct. Deşi numele
candidaţilor apare pe buletinul de vot,
teoretic, populaţia nu votează preşedintele. În
schimb ei votează pentru “electorii” prezidenţiali din partea statului lor. Candidatul
prezidenţial cu cel mai mare număr de voturi

acumulate în fiecare stat, câştigă toate
“voturile electorale” al acelui stat. Fiecărui stat
i se alocă un anumit număr de electori,
proporţional cu numărul membrilor statului
respectiv în Congresului SUA (reprezentanţi
plus senatori). Electorii celor 50 de state şi a
regiunii Columbia, în număr de 538 de
persoane, alcătuiesc Colegiul Electoral.
Pentru a fi ales, candidatul pentru preşedinte
trebuie să acumuleze cel puţin 270 de voturi
din 538 posibile.

Partidul de guvernământ al preşedintelui ucrainean (partidul Regiunilor) va păstra majoritatea în parlament după alegerile
din 28 octombrie, potrivit rezultatelor oficiale
preliminare.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale,
Partidul Regiunilor va primi un total de 186 de
locuri în noul parlament, Batkivshchyna
(partidul fostului premier Yulia Tymoshenko) 105, candidaţii independenţi - 43, UDAR - 40,
Svoboda - 37, Partidul Comunist - 32, alţii - 7.
Parlamentul Ucrainei are 450 de locuri.
Comisia Electorală Centrală din Ucraina
a solicitat parlamentului repetarea votului în
cinci circumscripţii controversate, după ce
opoziţia a ameninţat că va boicota noul parlament al ţării pentru o presupusă fraudare a
votului. Dar opoziţia a respins această
variantă, spunând că a câştigat în aceste
circumscripţii şi nu este nevoie să se repete
votul. Un lider al opoziţiei a cerut însă renumărarea voturilor în 13 districte unde susţine
că reprezentanţii opoziţiei au câştigat.

Coaliţia formată din cele două partide
centriste, Partidul Liberal şi Partidului
Laburist, care au câştigat alegerile din Ţările
de Jos în septembrie, a prezentat un
program de austeritate care vizează economisirea a 16 miliarde de euro până în 2017,
în încercarea de a reduce deficitul ţării.
"Între 2012 şi 2017 vom cere din nou
olandezilor un efort de 16 miliarde de euro,
ceea ce înseamnă 1.000 de euro pe cap de
locuitor", a declarat un reprezentant al
coaliţiei.
În timpul alegerilor liberalii au obţinut 41
de locuri în timp ce al laburiştii au câştigat 38
dintr-un total de 150.
Premierul Marii Britanii, David Cameron,
a suferit o înfrângere în Parlamentul de la
Londra, după ce parlamentari din partidul
său, Partidul Conservator, au votat pentru
reducerea bugetului Uniunii Europene.
Votul a fost consultativ. Cu toate acestea,
atunci când Parlamentul va fi invitat să
aprobe bugetul UE, care urmează să fie
convenit la un summit la sfârşitul acestei luni,
decizia exprimată prin vot va fi obligatorie.
Suedia, un alt stat intransigent în
dezbaterea bugetului, a cerut reducerea
acestuia cu 150 de miliarde de euro.
Împreună cu Marea Britanie şi Suedia,
Ţările de Jos şi Finlanda completează un
cvartet care priveşte cu multă reţinere cererea Comisiei de creştere a bugetului acum
când, în multe state europene, contribuabilii
sunt supuşi politicilor de austeritate.

l Preşedintele rus Vladimir Putin şi cancelarul german Angela Merkel se vor întâlni pe 16 noiembrie la Moscova pentru consultările anuale germano-ruse, aşa numitul
Dialog de la Petersburg, înfiinţat în 2001 de Gerhard Schröder l Uniunea Europeană va menţine negocierile cu Turcia legate de aderarea la blocul economic, a spus
cancelarul German Angela Merkel l Gazprom va investii aproximativ 38 miliarde dolari pentru a conecta un depozit de gaze naturale din zona arctică la reţeaua existentă
de tranzit a gazelor naturale l Dalai Lama se află în Japonia pentru o vizită de 12 zile l SUA şi Japonia au început exerciţii militare comune la nord de insulele cunoscute
ca Senkaku în Japonia şi Diaoyu în China, teritorii revendicate de ambele state asiatice l ONU a cerut "măsuri urgente" pentru a preveni răspândirea violenţei
intercomunale din regiunea Rakhine, Myanmar l Franţa şi Statele Unite presează Algeria să susţină o intervenţie militară în Mali, unde luptătorii islamişti au preluat
controlul în regiunea de nord l

Robotul spaţial european

O navă robot spaţială construită de europeni se
va afla pe orbită înainte de sfârşitul deceniului, dacă
programul obţine finanţare în cursul acestei luni.
Vehicul spaţial inovator (ISV) ar fi echivalentul
civil al Europei la vehiculul de încercare orbital fără
pilot X-37B al US Air Force, o navetă spaţială
robotizată care a zburat în două misiuni din 2010.
Soarta proiectului depinde de miniştrii ţărilor din
Agenţia Spaţială Europeană, care se întâlnesc în
20-21 noiembrie la Napoli, Italia. Reuniunea ministerială ESA se desfăşoară o dată la trei ani pentru a
decide programe şi finanţare pentru perioada de
până la următoarea reuniune.
PRIDE (Program for Reusable In-orbit Demonstrator in Europe) va solicita finanţare pentru ISV,
care ar fi o etapă superioară a vehicului experimental intermediar (sau IXV), în prezent în construcţie.
PRIDE-ISV va transporta încărcături modulare
în spaţiu, depozitate în cargoul multifuncţional, şi va
reveni pe Pământ în maniera unei navete spaţiale
NASA, prin aterizare pe o pistă. El ar putea fi utilizat
pentru a monitoriza Pământul sau sateliţii în serviciu
Vehiculul va fi lansat de la Guiana Space Center
din Kourou, Guyana Franceză, la bordul unei
rachete Vega Arianespace. Vega este cel mai mic
lansator ESA. Racheta poate pune 1.500 kg la 700

kilometri pe orbită circulară polară.
"Am pornit de la actualul IXV, dar dorim să
trecem de la sarcini utile modulare suborbitale la
orbitale şi cu un cargo de marfă multifuncţional
pentru diferite aplicaţii orbitale," a spus Giorgio
Tumino, manager de program IXV.
Tumino a menţionat că reutilizarea şi fiabilitate
sunt principalele provocări pentru programul
PRIDE. "Ideea este de a avea un sistem mic, uşor
accesibil pentru servicii de întreţinere şi reparaţii şi
care poate folosi cel mai mic lansator, pentru a avea
un cost eficient".
IXV, de aproximativ 5 m lungime, 2.2 m lăţime şi
1.5 m de înălţime, cu o greutate totală de 1.800 kg,
va efectua o misiune suborbitală în 2014 testând
faza de reintrare.
În această misiune, naveta va fi lansată din
Guyana Franceză, va ajunge pe orbită şi 2 1/2 ore
mai târziu va atinge Oceanul Pacific folosind paraşute. Va intra în atmosferă cu o viteză de 20 ori mai
mare decât viteza sunetului şi prin diferite manevre
viteza se reduce la de 2 ori viteza sunetului. Paraşuta ar trebui să fie apoi deschisă pentru a încetini şi
mai mult naveta asigurând o aterizare lină de apă.
Paraşutele deja au fost testate cu succes. Peste 600
de senzori vor culege date în timpul reintrării.
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

VÂNZĂRI
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă situată în Reşiţa, Bdul Timişoarei, pentru locuit sau
pensiune turistică compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafaţă de 750
mp. Preţ 265.000 €, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,

sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 400 mp, situat în
Reşiţa, 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
cărămidă, centrală, termopane,
situat în Reşiţa, str. Romanilor,
lângă Sc. generală nr. 2. Preţ
20.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând garsonieră, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Reşiţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MIRA - VAL S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Calea Timişorii,
nr. 2, bl. 2, sc. 2, ap. 5, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de
Colectare şi valorificare deşeuri reciclabile desfăşurată în
Reşiţa. Moniom nr. 113 judeţul Caraş-Severin.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată
se pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia a
Mediului Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând candelabru, din Turcia, cu
5 becuri formate din ţurţuri de sticlă,
2 fotolii şi un birou şcoală copii, toate
la preţuri mici. Tel. 0721-155683
Vând familie de albine. Tel.
0731-418674
Vând urgent mobilier vechi,
dulap, scaune, mese, un ceaun de
tuci, preţuri negociabile. Tel. 0731191130
Vând cărucior pentru copil mic.
Tel. 0754-291397
Cumpăr canapea extensibilă.
Tel. 0743-321701
Vând aragaz în stare foarte
bună, 3 ochiuri, 300 lei, o butelie,
100 lei. Tel. 0355-805986
Vând fotoliu extensibil, tip pat,
250 lei neg., o trusă de chei, combinate, 200 lei. Tel. 0722-129292
Vând urgent, masă de circular,
rabatabilă, puternică, de fier, 300 lei.
Tel. 0764-258161
Vând viţea, pentru tăiat, frumoasă, grasă, 2 ani şi jumătate. Tel.
0741-145578
Vând la un preţ avantajos un
Pechinez. Tel. 0741-145578
Vând gunoi de vacă, putred,
ieftin. Tel. 0747-133278
Vând colţar pentru sufragerie,
900 lei neg. Tel. 0355-801504. (RR)
Vând vacă, 7 ani, gestantă în
luna a III-a, foarte bună de lapte,
3.500 lei, o junincă, 7 luni, f. grasă,
200 kg, 2.000 lei, merită văzute. Tel.
0255-243110, 0745-654658. (RR)
Vând sistem home cinema, 5+1,
nou nouţ, LG-HD, 500 lei, o cutie
muzicală veche, 70-80 ani, pentru
bijuterii. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând 2 cai, 5 ani, 5.500 lei. Tel.
0761-523720. (RR)
Vând 2 plapume de lână, piese
din mobilă de tineret, doua paltoane, unul de damă, unul de bărbaţi,
din piele întoarsă, îmblănite, un
costum popular de femei, 200 €, 2
maşini de cusut, preţ negociabil,
candelabre, o garnitură pluşată. Tel.
0729-870548, 0255-240038. (RR)
Vând în Bocşa, purcei, 8 săptămâni, 350 lei/perechea, porci de la
130-180 kg, 8,5 lei/kg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând orgă Yamaha, 350 lei, şemineu, 160 €, staţie, 80 lei, 2 boxe,
100 lei, maşină pentru tăiat parchet,
200 lei, televizor, 100 lei, saltea pt.
masaj, 170 lei, un telefon Nokia X7,
100 €. Tel. 0768-060730. (RR)
Cumpăr viţei şi vaci pentru
abator. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând aragaz, Zanussi, 450 lei, o
hotă, 200 lei. Tel. 0747-081224 (RR)
Vând măsuţă pentru televizor,
30 lei, o masă rotundă, mică, 40 lei,
bicicletă pentru copii, 50 lei, o blană
lungă, 100 lei, un dulap cu sertare
pt. copii, 100 lei, maşină de uscat
rufe, 150 lei. Tel. 0726-794242. (RR)
Vând rochie de mireasă, 350 lei,
costum negru de ocazie, pentru
bărbaţi, 130 lei, covor persan, 3/2,
70 lei, carpete, 2 bucăţi, 25 lei, o
vitrină cu sertare şi rafturi cu uşi, 200
lei, o mască pentru vană, 100 lei,
plapumă 2 persoane, 160 lei,
tablouri pictate şi înrămate, 100
lei/bucata. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând dormitor, 2.500 lei, un
colţar, 1.000 lei, canapea, 150 lei,
mobilă bucătărie, 150 lei, un frigider,
100 lei. Tel. 0743-024392. (RR)
Vând grâu şi porumb, 1.3 lei/kg.
Tel. 0255-526023. (RR)
Cumpăr baloţi de paie. Tel.
0755-078696. (RR)

Vând carte de rugăciune, din
1880, foile sunt aurite, coperta din
fildeş, 600 lei, ceas, marca Royal,
din 1910, 50 lei. Tel. 0355-409985,
0727-199030. (RR)
Vând lanţ din aur, 22 gr, 50 cm,
3.000 lei. Tel. 0355-409985, 0727199030. (RR)
Vând 50 de capre, 250 lei/
bucata. Tel. 0764-654307. (RR)
Vând cuptor de lemne, pentru
bucătărie, foarte bun,100 €, cuptor
de încălzit pe rumeguş, 100 lei. Tel.
0255-244199, 0748-362533. (RR)
Vând 2 covoare persane, 300
lei/bucata negociabil, 2 butelii de
aragaz, 100 lei/bucata. Tel. 0255233111, 0752-006314. (RR)
Vând 16 oi, 400 lei/bucata, un
viţel, de 3 luni, 1.000 lei. Tel. 0743508299. (RR)
Vând copiator, marca Xerox,
mare, 100 € neg., schiuri şi clăpari,
mobilă de dormitor completă, 1.600
lei, un pat dublu, de dormitor, 600 lei.
Tel.0355-426704, 0752-030888. (rr)
Vând porci, 130-180 kg, 8.5 lei/
kg, baloţi de paie, de lucernă şi de
fân, şrot de floarea soarelui, măcinătură, 1.5 lei/kg. Tel. 0740-770047.
Vând 13 purcei, de 3 luni, 400
lei/bucata neg.Tel. 0734-609970 (rr)
Vând boiler, calorifer electric.
Tel. 0255-218141. (RR)
Doresc să cumpăr vaci, tauri,
juninci pentru abator, cu plata pe loc.
Tel. 0769-585880. (RR)
Vând colţar pentru sufragerie,
900 lei neg. Tel. 0355-801504. (RR)
Vând porumb, 1.2 lei/kg. Tel.
0755-019680. (RR)
Vând fluier, vechi de peste 100
de ani, 350 lei. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (RR)
Vând maşină de cusut Ileana, 6
scaune tapiţate, o masa extensibilă.
Tel. 0771-766257. (RR)
Vând colţar mare, 1.000 lei, o
canapea extensibilă, 150 lei. Tel.
0743-024392. (RR)

Vând porc, 140 kg. Tel. 0761690834. (RR)
Vând colţar pentru sufragerie,
900 lei neg. Tel. 0355-801504. (RR)
Vând drujbă, 800 lei negociabil.
Tel. 0767-748175. (RR)
Vând maşină de spălat cu
încărcare verticală, 500 lei, un
congelator cu 5 sertare, 500 lei, o
friteuză, 50 lei, un convector mare,
500 lei, o masă de calculator, 100
lei, o chiuvetă de inox, 100 lei, un
dulap cu 2 uşi, 250 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând covor persan, 2 chiuvete,
una cu dulăpior, unu fără, o uşă pliantă, aragaz Zanussi, cu 4 ochiuri,
500 lei. Tel. 0761-137478. (RR)
Vând o pereche de schiuri, 70
lei, o uţă pliantă, 70 lei, 2 veioze, o
canapea nouă, 550 lei, 2 perechi de
pantofi din piele, mărimea 38, 25 lei,
o pereche de cizme, din piele, mărimea 38, 45 lei, o mochetă din lână,
culoare crem, 30 lei, covor persan
rotund, 35 lei, parfumuri originale.
Tel.0786-483218, 0747-468797. (rr)
Vând colţar pentru sufragerie,
600 lei negociabil, mobilă de tineret,
700 lei, o rochie de mireasă, 600 lei
negociabil. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând pătuţ de lemn, pentru copii
până la 4 ani, cu sertar, culori, alb şi
albastru, cu saltea, 150 lei. Tel.
0742-364440. (RR)
Vând colţar de bucătărie, nounouţ, 400 lei. Tel. 0724-397225. (rr)
Vând flaut, vechi, 350 lei neg.,
un palton din piele, pentru bărbaţi,
mărimea 50-52, 150 lei neg. Tel.
0722-440654, 0355-405138. (RR)
Vând junincă, 8 luni, foarte
grasă, 240 kg, 2.000 lei negociabil.
Tel. 0745-654658. (RR)
Vând viţel de 3 luni, 1.000 lei.
Tel. 0743-508299. (RR)
Vând vacă, 4.000 lei. Tel. 0730248120. (RR)
Vând centrală termică pe gaz,
pentru casă, cu reductor de gaz, 150
€. Tel. 0771-641895. (RR)
Vând taur, foarte frumos, alb cu
roşu, 700 kg, 6.500 lei. Tel. 0723128805. (RR)
Vând 84 de porci, în Bocşa, 8.5
lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând calculator Pentium 4, cu
monitor LCD, 550 lei, televizor color,
diagonala 51, 150 lei, monitor LCD,
de 17 inch, 150 lei. Tel. 0769080849. (RR)
Vând în Caransebeş, 2 căţeluşe, rasa Bichon Havanez, albe, 2
luni, 350 lei. Tel. 0742-058096. (RR)

ANUNŢ
PRIMĂRIA ORAŞ ORAVIŢA
ORGANIZEAZĂ
ÎN PERIOADA 18.12.2012-19.12.2012
CONCURS pentru ocuparea postului de
- REFERENT I
- SITUAŢII DE URGENŢĂ - Serviciul voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Oraviţa, str. 1
Decembrie 1918, nr. 60 şi va consta în desfăşurarea probei scrise şi
a interviului;
Dosarul de înscriere va conţine actele prevăzute de art. 6 din
ANEXA la H.G. nr. 286-2011, iar condiţiile generale de participare la
concurs sunt cele prevăzute de art.3 din acelaşi act normativ;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
l studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
l vechimea necesară exercitării funcţiei contractuale; minimum 5
ani

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
l Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.12.2012, ora 10,00, la
sediul Primăriei, iar interviul se va desfăşura în data de 19.12.2012,
ora 14, 00, la sediul Primăriei;
l Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Registratura
Primăriei Oraviţa, până la data de 07.012.2012, ora 14,00
l Selecţia dosarelor de concurs, cu menţiunea “ADMIS” sau
“RESPINS” precum şi afişarea rezultatelor se va face până la data de
12.12-2012, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei Oraviţa. Tel. 0255-571133.
PRIMAR
Jr. Ursu Dumitru
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Vând porumb, în cantităţi mari, 1
leu/kg. Tel. 0767-894719. (RR)
Vând fân în cantităţi mari. Tel.
0255-210535. (RR)
Cumpăr vacă bună de lapte. Tel.
0730-452430.
Vând soba Alfaplam (soba este
sârbeasca, culoare maro, este
nouă, coace foarte bine). Tel. 0725763784
Vând 16 tone grâu producţia
2012 la preţul de 0,95 lei. Tel. 0721770740.
Vând ceas Tag Heuer (original)
Aquaracer (safir cristal). Tel. 0741678400.
Vând cameră foto/video digitală
Nikon 250 lei. Tel. 0741-678400.
Vând schiuri şi clăpari de diferite
mărimi, preţuri negociabile. Tel.
0749-044785.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Dormitor cu 2 noptiere 300 lei,
masă furnir extensibilă 180 lei,
suport haine demontabil 50 lei, cuier
hol 50 lei. Tel. 0722-619119.
Maşină de spălat Luxor 100 €,
combină frigorifică 250 lei, microunde AEG 50 lei, mobilă bucătărie
50 lei. Tel. 0722-619119.
Mixer vertical Braun cu accesorii
100 lei, lampă de sufragerie cu
halogen 150 lei, maşină tuns Domotec 20 W 60 lei. Tel. 0722-619119.
Vând vacă rasa Holstein în
vârstă de 8 ani, femelă, culoare
negru cu alb, gestantă în luna a VIIIa, livrabilă de la locul de domiciliu
(com. Brebu). Preţ 2500 lei. Tel.
0749-286717.
Vând frigider Electrolux în 2
motoare 400 lei, mobilă de bucătărie
(cumpărată din Dedeman cu 8 luni
în urmă) + chiuvetă de buc.- 450 lei,
cuptor electric Candy - 350 lei,
saltea ortopedică nouă 90/190 -150
lei, microunda Philips profesională 250 lei şi alte obiecte electrocasnice
în urma vânzării apartamentului.
Tel. 0742-503300.
Vând frigider marca Arctic mic
aproape nou, preţ 300 lei. Tel. 0727758325.
Vând 12 to grâu în Berzovia, 1,1
lei/kg. Tel. 0744-103872.
Vând amendamente (var hidratat parţial carbonatat) pentru terenuri agricole şi zootehnie (pentru
neutralizarea dejecţiilor) la preţuri
convenabile. Pentru cantităţi mari
se fac reduceri. Tel. 0722-314686.
Vând colţar şi mobilă în stare f.
bună. Tel. 0761-046760.

Auto-Moto-Velo
Vând Vw Golf 3, 1994, stare
perfectă, multe dotări, acte la zi, 1.8,
baterie nouă, frâne faţă-spate pe
disc, două uşi. Tel. 0743-738531
Vând remorcă auto, 480 kg,
înmatriculată, acte la zi, 300 €
negociabil. Tel. 0727-966844
Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0754-291397
Vând microbuz, marca Citroen,
transport marfă, înmatriculat, numere de Timişoara, 5.000 € negociabil.
Tel. 0722-871952, 0726-378315
Vând Fiat Stilo, 1.6 l, multe
dotări, 103.500 km, albastru marin,
maşină de garaj, pensionar, 3.500 €
negociabil. Tel. 0745-974507
Vând Dacia Logan, 2005, 3.100
€ neg. Tel. 0746-768172. (RR)
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Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Matiz, 9.000 km, ţinută în
garaj, stare foarte bună. Tel. 0770753270
Vând Opel Corsa, 1.3 cmc, TDI,
euro 4, 2005, înmatriculat RO,
135.000 km, jante + cauciucuri de
iarnă, consum f. mic, distribuţie pe
lanţ, 2.900 € neg. Tel. 0744-589738
Vând microbuz de marfă, marca
Citroen, înmatriculat în Spania, acte
valabile un an, 2.5 diesel. Preţ 1.500
€ negociabil. Tel. 0757-210955
Vând Dacia, 1410, în perfectă
stare de funcţionare, 500 €. Tel.
0722-129295
Vând Peugeot 407 diesel, 2.000
cmc, 2005, 7.000 € negociabil. Tel.
0745-266629. (RR)
Vând Renault Master, 2001,
4.000 € negociabil. Tel. 0752030888. (RR)
Vând remorcă metalică, cu frâne
pe roţi, 700 kg, 2.400 lei negociabil.
Tel. 0731-153301. (RR)
Vând Renault Espace, 2001, 7
locuri, în stare excepţională, 3.900
€. Tel. 0769-298022. (RR)
Vând Oltcit Club pt. programul
Rabla, 500 €. Tel. 0255-240038. (rr)
Vând tractor Renault, 42 cai
putere, 2.590 € negociabil, un Ford
Tranzit, 6 locuri + marfă, 2001, înscris recent, 3.590 € negociabil. Tel.
0722-435561, 0770-307812. (RR)
Vând tractor Ford, 3.000 € negociabil, remorcă pe un ax, 700 €
negociabil. Tel. 0771-578133. (RR)
Vând instalaţie pe gaz, GPL, cu
butelie toroidală, pentru autoturisme
cu carburaţie, 700 lei. Tel. 0744615698. (RR)
Dezmembrez Passat-uri, modele din 1997-2000, vând Passat,
1999, înmatriculat, 2.800 € neg. Tel.
0763-530529, 0733-229497. (RR)
Vând Fiat Ducato, 1996, 66 kw,
adus recent din Germania. Tel.
0732-288701. (RR)
Vând Aro camionetă, 1993,
piese de schimb, 1.200 € negociabil.
Tel. 0723-011395. (RR)
Vând Volkswagen, microbuz,
700 €. Tel. 0748-362533. (RR)
Vând Dacia 1300, 1981, gri nr.
83, 450 € neg. Tel. 0742-627849. (rr)
Vând tractor, 50 cai putere, 3000
€ neg., jante de aluminiu, pe 17 ţoli,
200 € neg. Tel. 0767-791282. (RR)
Vând Volkswagen Passat, 2000,
înmatriculat, automată, servo, abs,
închidere centralizată, 2.800 €
negociabil. Tel. 0721-400969. (RR)
Cumpăr maşină, ofer preţ bun.
Tel. 0743-508299. (RR)
Vând Renault 19, pe benzină,
trapă electrică, în stare bună, 600 €.
Tel. 0740-249779. (RR)
Vând Opel Agila, 2002, 1.000,
euro 4, toate dotările, stare f. bună,
consum mic, înmatriculat în România, 1.850 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând tractor Fiat 445 românesc,
cu 2 manete, 3.000 € negociabil. Tel.
0724-423437, 0769-594990. (RR)
Vând Fiat Stilo, 2005, înmatriculat, 1.9, 3.300 € negociabil. Tel.
0727-000929. (RR)
Vând BMW 320, an fabricaţie
2001. Tel. 0768-066066. (RR)
Vând tractor, 50 cai putere, cauciucuri foarte bune, stare foarte
bună, 3.000 € negociabil, greblă de
adunat fânul, pe curele, 400 €. Tel.
0723-918262, 0767-791282. (RR)

Anunturi
,

Vând căruţă pt. tractor, cu proţap
de fier, cu loitre tari, roţi de cauciuc,
500 € neg. Tel. 0255-234130. (RR)
Vând semiremorcă, 1.000 lei, un
Tico, neînmatriculat, 300 €. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând 2 seturi de anvelope. Tel.
0731-423876. (RR)
Vând Golf 3, 1996, pe benzină,
motor de 1.6, geamuri electrice,
taxele plătite la zi, 1.500 €. Tel.
0723-269619, 0355-422799. (RR)
Vând cauciucuri de iarnă, 175/
70/13, 205/55/16. Tel. 0255-224242
Cumpăr 4 jante de tablă, pentru
Ford Mondeo, producţie 2003,
205/16/55. Tel. 0722-688244. (RR)
Vând multiple piese de Suzuki
Samurai, dezmembrez microbuz
Nisan Serena, vând compresor
monofazic, 240 l butelia, un motor
de teren, Enduro, 2.5, 2008, o
Honda Explorer, 125 cmc, pentru
copii. Tel. 0761-757955. (RR)
Vând Volkswagen Golf 2, diesel,
foarte bine întreţinut, maşină de
garaj, cu multe piese de schimb,
1.500 € neg.Tel. 0740-068548. (RR)
Vând tractor, românesc, 2 cauciucuri de spate, 3.000 €. Tel. 0765074080. (RR)
Vând Ford Sierra Laser 1,8 l, gri
metalizat, benzină, an 1984, ITP
02.2013, 109.000 km, 950 € negociabil. Tel. 0724-521542.
Vând Volkswagen Passat, gri,
1,9 diesel, primul proprietar, an
2006, 130.000 km reali, euro 4,
stare foarte bună, pre ţ 7.500
negociabil. Tel. 0720-056006.
Cumpăr maşini avariate/neînmatriculate pentru dezmembrări
sau fier vechi. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Tractări auto şi asistenţă rutieră
NonStop Reşiţa. Tel. 0741-631795.
Vând Opel Astra, 5 uşi, 1.4, an
1996, înmatriculat în RO, 800 €
negociabil. Tel. 0761-254918.
Vând Dacia pt. predare rabla la
preţul de 1000 lei. Tel. 0760-284642
Ofer spre închiriere garaj în zona V. Domanului. Tel. 0770-750691.
Vând 4 roţi de iarnă Golf 4, Audi,
Skoda, jante tablă 5x100 R14,
cauciucuri iarnă, capace originale
Vw, 450 lei. Tel. 0724-092631.
Vând Peugeot 406 V6, motor
3.000 benzină, 208 cp, an 1999,
berlină, full option, cutie manuală,
jante. Arată şi merge foarte bine, nu
bate nimic, acte Bulgaria. Preţ 1200
€ neg. Tel. 0762-354975.
Vând Vw Golf 4, an 1999, motor
1600, benzină, 90 cp, AC, 2 airbag,
4 geamuri electrice, abs, alarmă,
central, jante, mp3, servo, computer
bord, culoare alb, acte Bulgaria
valabile iulie 2013. Preţ 2200 € neg.
Tel. 0762-354975.
Vând Vw Passat, 1,9 tdi, an
2000, automat, înmatriculat, toate
extrasele preţ 2800 negociabil. Tel.
0721-400969.
Vând Vw Golf III an 92, benzinar.
Tel. 0726-701010.
Yamaha Yzf R6, an 2001, 41 mii
km, 600 cmc, 120 CP. Stare f. bună,
ulei/filtru/kit lanţ/distribuţie acum
3000 km. Toba ixil, parbriz sport,
vopsea originală, crash-pad, stop
led, semnalizări led, oglinzi sport,
suspensie WP. Tehnic şi optic foarte
bună. Tel. 0727-774795.
Vând Vw T4 utilitară 3 locuri şi
benă 2,5x2,0 motor 1,9 diesel,
înmatriculată în România, acte şi
revizii la zi. Tel. 0764-963882.

Anunturi
,

Vând Dacia Nova, 14 ani vechime, culoare albă, unic proprietar,
3.000 lei neg. Tel. 0741-749872. (rr)
Vând Dacia break an 2004,
injecţie, 80.000 km, fără rugină,
avariată dreapta faţă (aripa, capota,
far, spoiler). Preţ fix 600 €. Toate
actele la zi. Tel. 0744-264507.
Fiat Punto Selecta, 1,2 litri, cutie
automată, an 1999, euro 3, taxa înmatriculare 200 €. Vând sau schimb
cu Suzuki Samurai neînmatriculat.
Preţ 1400 €. Tel. 0744-264507.
Vând U 445 DT cu servo direcţie
la preţ de 4800 € neg. Rog seriozitate, în stare de funcţionare, la
proba în brazdă. Tel. 0768-764920.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Ofer împrumut financiar persoanelor cu venituri mici, medii şi
pensionari. Tel. 07267-01010.
Plăceri intime/oră. Tel. 0741678400.
Tânăr 40 ani, 180, 75 kg ofer
plăceri la doamne şi domnişoare la
domiciliul lor sau al meu. Tel. 0727824218.
Angajăm bucătari, şoferi şi
electromecanic. Tel. 0724-200028.
Plec la Graz în data de 29 noiembrie 2012. Duc până la domiciliu
în orice oraş până la Graz (şi pentru
colete este valabil). Maşina este
confortabilă şi dotată cu aer condiţionat. Plecările se fac din Reşiţa şi
Timişoara. Tel. 0736-521932.

Matrimoniale

Mă ofer să îngrijesc copil la
domiciliul meu, 24 de ore din 24. Tel.
0754-291397
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0723495967
Caut să îngrijesc bătrâni şi copii.
Tel. 0770-391275
Instructor licenţa germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română şi germană. Reşiţa,
tel. 0744-478467, 0744-478469.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.
Firma de catering angajează
bucătari cu experienţă şi muncitori
necalificaţi pentru spălătorie. Tel.
0724-200028.
Primesc în gazda elev de liceu
cuminte. Tel. 0771-109874.
Profesionişti construim repede
şi bine la preţuri accesibile. Apelaţi
la noi şi veţi avea numai satisfacţii.
Tel. 0741-017894.
Ofer credit în valută, cu garanţie
imobiliară sau aur. Tel. 0725745544.
Echipă de profesionişti construim şi reparăm acoperişuri (şarpantă,
învelitoare, asteriala) din ţiglă, tablă,
tegola etc.). Tel. 0752-006242.
Caut de lucru îngrijitor bătrâni,
sunt din Reşiţa am 60 de ani. Tel.
0766-635565.
Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare, anticelulitic şi
reflexoterapie la domiciliul clientului
sau la mine. 30 lei şedinţa. Rog doar
oferte serioase. Exclus masaj cu
conotaţii sexuale sau sex. 0772779300 sau 0758-452501.
Tânără 25 ani caut loc de muncă
în Austria la îngrijit de bătrâni cu
schimb la o lună sau 2. Rog oferte
serioase. Disponibilă imediat.
Germană conversaţional. Tel. 0772779300.

Tânăr drăguţ, 33 ani, 1.65/68,
fără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o fată serioasă, de la sat sau
de la oraş, pentru prietenie sau
căsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0725-433684
Domn singur, 55 ani, 1.73/73,
caut doamnă singură. Tel. 0736390019
Bărbat, 42 ani, 1.60/60, elegant,
curat, pedant, nu fumez, caut o
femeie din Reşiţa sau din împrejurimi. Tel. 0720-032855
Pensionară, 63 ani, cu apartament caut relaţie serioasă. Tel.
0770-391275
Celibatar, 52/1.71/80, doresc să
cunosc o doamnă în vederea unei
relaţii, poate chiar mai mult. Aceasta
să fie dornică de comunicare şi
tandreţe. Preferabil de la ţară. Tel.
0742-383969
Caut o femeie săracă, 20-23 ani,
din Caraş-Severin, fără vicii şi obligaţii, pt. prietenie, eventual căsătorie. Tel. 0747-416106, 0747-854006
Sunt o domnişoară, 20 ani, caut
o relaţie serioasă, eventual căsătorie, cu o persoană cu bun simţ, să
aibă o situaţie bună, până în 30 ani.
Tel. 0747-577680
Bărbat, 36 ani, cu handicap fizic,
doresc să cunosc o fată. Tel. 0734107938
Bărbat, 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă, 40 ani, rog seriozitate.
Tel. 0743-363008
Domn serios şi singur 48, 1,63,
73 fără vicii, cu serviciu, o obligaţie,
caut prietenie de suflet cu doamnă
suplă de bun simţ. Tel. 0770-495533
Reşiţa.
Domn prezentabil fără obligaţii
doresc cunoştinţă cu o doamnă
selectă maxim 40 ani pt. relaţie
serioasă. Tel. 0741-679883.
Caut cuplu sau o tipa sexi fara
prejudecati pentru relati intime,
swing. Tel. 0732-280864.

Angajăm consultant de turism, experienţa constituie un
avantaj.
CV se trimit pe mail la ivona.enasescu@eurolines.ro sau se
depun la agenţia noastra din Reşiţa, Pasaj Nera, nr. 1. (staţie
autobuz Nera). Tel. 0255-210056.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.11.2012
Reşiţa: Fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă
presiune: 1; Bucătar: 1; Lucrător bucătărie: 1
Caransebeş: Manipulant mărfuri: 1
Oraviţa: Administrator: 1; Şofer autocamion/maşină mare tonaj: 2
Bozovici: Ambalator manual: 1
Băile Herculane: Bucătar: 1; Ospătar: 1; Sef coloană auto: 1;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1
TOTAL JUDEŢ: 12

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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SPORT
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LIGA 1

TURNEUL CAMPIONILOR

M MV V E E I
M V E
14 11 2
14 8 3
14 8 3
14 7 4
14 6 5
14 6 4
14 6 4
14 5 5
14 5 4
14 5 4
14 4 6
14 4 4
14 4 3
14 4 3
14 3 7
14 2 4
14 2 2
14 0 5

Steaua Bucuresti
Astra Giurgiu
Pandurii Tg. Jiu
FC Vaslui
Petrolul Ploiesti
CFR Cluj
Dinamo Bucuresti
Concordia Chiajna
Rapid Bucuresti
FC Brasov
Viitorul Constanta
Gaz Metan Medias
Ceahlaul Piatra Neamt
U Cluj
Otelul Galati
Gloria Bistrita
CSMS Iasi
CS Turnu Severin

M M GP
IG
I GG
M
1
31
3
29
3
24
3
25
3
22
4
29
4
22
4
13
5
15
5
18
4
17
6
14
7
17
7
15
4
16
8
11
10
12
9
10

P
GP
GP P P
11 35p
17 27p
18 27p
16 25p
14 23p
17 22p
17 22p
16 20p
16 19p
21 19p
14 18p
22 16p
28 15p
27 15p
16 14p
28 10p
21
8p
21
5p

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 15/34: 09 - 12 nov 2012: Vineri, 09.11.2012: Gaz Metan
Severin - Gloria Bistriţa, ora 19:00, Digi Sport 1; Gaz Metan Mediaş CSMS Iaşi, ora 21:30, Digi Sport 1; Sambata, 10.11.2012: Ceahlăul
Piatra Neamţ - Oţelul Galaţi, ora 16:00, Dolce Sport 1; Astra Ploieşti Petrolul Ploieşti, ora 19:00, Digi Sport 1; Dinamo - FC Vaslui, ora 21:30,
Digi Sport 1; Duminica, 11.11.2012: Concordia Chiajna - CFR Cluj, ora
19:00, Dolce Sport 1; FC Braşov - Pandurii Târgu Jiu, ora 19:30, Digi
Sport 1; Viitorul Constanţa - Steaua Bucureşti, ora 21:30, Digi Sport 1;
Luni, 12.11.2012: U. Cluj - Rapid, ora 20:30, Digi Sport 1.

HANDBAL MASCULIN
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a5-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HCM Constanta
CSM Bucuresti
Potassia Turda
Stiinta Dedeman Bacau
CS Caras Severin
U Politehnica Timisoara
HC Odorhei
Universitatea Suceava
Pandurii Tg. Jiu
CSM Ploiesti
Dinamo Bucuresti
U Transilvania Cluj

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

M MV V E E I
M V E
6 6 0
6 4 1
6 4 0
6 4 0
6 3 1
6 3 0
5 3 0
5 2 0
6 2 0
6 1 0
6 1 0
6 1 0

M M GP GP P P
IG
I GG
M
GP
P
0
180
131 12p
1
182
153
9p
2
192
173
8p
2
161
150
8p
2
149
135
7p
3
143
139
6p
2
159
159
6p
3
142
146
4p
4
149
159
4p
5
168
188
2p
5
156
192
2p
5
136
192
2p

Ultimul turneu al anului, unde se adună cei mai buni opt jucători ai
lumii,a început să-şi scrie povestea de luni. În afară de Rafael Nadal,
toată spuma tenisului masculin va fi prezentă la Londra. Sorţii au decis
ca în grupa A să se întîlnească Andy Murray, Novak Djokovici, Tomas
Berdych şi Jo-Wilfried Tsonga, iar în grupa B Roger Federer, David
Ferrer, Juan Martin del Potro şi Janko Tipsarevici.
"Turneul Campionilor a fost întotdeauna foarte important pentru
mine. E diferit de un turneu de Mare Şlem, îţi poţi permite să pierzi în
prima fază un meci, parcă nu e la fel de multă presiune. Dar, pe de altă
parte, te ciocneşti încă de la început cu cei mai buni jucători ai lumii", a
explicat Andy Murray. Va fi prima întîlnire a britanicului cu publicul de
acasă după ce a cîştigat întîiul trofeu de Mare Şlem al carierei.
O luptă palpitantă între stele. Roger Federer încearcă să cîştige
pentru a şaptea oară trofeul. Anul trecut, elveţianul a avut un final de an
fulminant, cu trei victorii, la Basel, Paris şi Londra, după o perioadă mai
rea a carierei. În 2012, lucrurile sînt diferite. Roger a redevenit lider
mondial, a cîştigat la Wimbledon, dar apoi a pierdut în finala de la
Basel, s-a retras de la Paris, a pierdut locul întîi mondial. Vrea acum
încă un trofeu.
Perechea formată din Horia Tecău şi Robert Lindstedt a pierdut, luni
după-amiază, partida inaugurală disputată în Grupa B contra dublului
Max Mirnyi (Belarus)/Daniel Nestor (Canada). Tecău şi Lindstedt participă pentru al doilea an consecutiv la Turneul Campionilor. În 2011 au
câştigat un meci din trei. Cotaţi cu şansa a patra la câştigarea competiţiei de la Londra, Tecău şi Lindstedt au început mai bine şi s-au impus
în primul set cu 6-4 după 32 de minute. În setul al doilea s-a mers cap la
cap până în tie-break, unde perechea bieloruso-canadiană s-a impus
în cele din urmă. Mirnyi şi Nestor au mai avut o şansă de a închide setul
la 5-4 pe serviciul lui Tecău când s-a ajuns la punctul decisiv. Tecău a
servit atunci foarte bine şi returul a ieşit în afara terenului. Nestor şi
Mirnyi au început în forţă super tie-breakul, conducând cu 4-0, după
care Tecău şi Lindstedt au echilibrat scorul. La 10-10 Lindstedt şi-a
pierdut al doilea serviciu şi oponenţii de pe cealaltă parte a fileului au
provitat imediat punând capăt confruntării după o oră şi 36 de minute
de la prima minge. Tecău şi Lindstedt vor mai juca în Grupa B cu Mahesh Bhupati/Rohan Bopanna şi Jonathan Marray/Frederik Nielsen, în
faţa cărora au pierdut finala turneului de la Wimbledon din acest an.

Etapa 7/22: Sambata,10 noiembrie 2012:
CS Caras Severin - HC Odorhei; ASC Potaissa Turda - CSM
Bucuresti; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanta; CSM
Ploiesti - Universitatea Transilvania Cluj; Stiinta Mun Dedeman Bacau
- Dinamo Bucuresti; Universitatea Bucovina Suceava -Universitatea
Politehnica Timisoara.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
08 - 11 nov:
09 - 11 nov:
09 - 11 nov:
10 - 11 nov:
10 - 11 nov:

RALIURI - Raliul Spaniei şi Catalunyei;
MOTO - Marele Premiu de la Valencia (Spania);
PATINAJ ARTISTIC - Russia Grand Prix;
SCHI -Cupa Mondială mas, şi fem, Levi, Finlanda;
INOT - Cupa Mondială (Singapore).

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Molde - Steaua Europa League, etapa 4-a
Joi Digi Sport 1 si ProTV ora 20:00
POLO: Steaua Bucuresti - Rapid Bucuresti, Superliga Nationala
Sambata Digi Sport 2 ora 11:30
HANDBAL MASC.: Potaissa Turda - CSM Bucuresti, Liga Nationala
Sambata Digi Sport 2 ora 18:00
VOLEI FEMININ: Dinamo - Unic Piatra Neamt, Liga Nationala
Sambata Digi Sport 3 ora 19:00
SCHI ALPIN: Cupa Mondială Levi, Finlanda - Masc. slalom manşa I
Duminica Eurosport 1 ora 10:45
MOTOCICLISM: Moto GP, Marele Premiu al Valenciei, cursele
Duminica Digi Sport 1 ora 12:00
HANDBAL FEM.: Hypo - Oltchim Rm. Valcea, Champions League
Duminica Digi Sport 1 ora 18:00
TENIS: Ziua 7 Semi-Finals Turneul Campionilor, Londra
Duminica Digi Sport 2 ora 21:45

Vineri/9 Noiembrie

Timişoara

Timişoara

+11ºC
+3ºC

+12ºC
+3ºC

Reşiţa
Oraviţa +8ºC
+2ºC

pe următoarele
11 zile

+10ºC
+3ºC

Luni, 12 Noiembrie
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Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu
Vâlcea, a obţinut duminică, pe teren propriu, cea de-a patra victorie
consecutivă în grupa A din Liga Campionilor, cu danezele de la
Randers HK, scor 27-23 (10-10), calificându-se matematic în grupele
principale. În primele trei partide din grupa A, formaţia antrenată de
Jakob Vestergaard s-a impus în faţa celor de la Hypo Viena 32-25,
Buxtehuder SV 35-14 şi Randers HK 24-20. Cu patru victorii la activ şi 8
puncte, Oltchim este lider în grupa A şi nu mai poate pierde calificarea
în grupele principale, cu două etape înainte. Hypo Viena se află pe
locul 2, cu 6 puncte, Randers pe 3, cu 2 puncte şi Buxtehuder pe 4, cu 0
puncte, după patru etape. Oltchim mai are de jucat meciurile cu Hypo
Viena, în deplasare (11 noiembrie) şi cu Buxtehuder SV, pe teren
propriu (18 noiembrie). Primele două clasate se califică în grupele
principale, rezultatele din ultimele două runde urmând să stabilească
pentru Oltchim doar poziţia de pe care va merge mai departe.
Naţionala masculină de handbal a României a pierdut al doilea
meci programat în a doua fază a calificărilor pentru turneul final al
Campionatului European din 2014. Tricolorii pregătiţi de Eliodor Voica
au cedat pe teren propriu în faţa Islandei cu 37-30, după ce la pauză

Joi/8 Noiembrie
Caransebeş

Prognoza meteo

HANDBAL

+11ºC
+2ºC

Sâmb@t@/10 Noiembrie

+14ºC
0ºC

Reşiţa

+12ºC
+4ºC

Oraviţa +10ºC
+1ºC

Miercuri, 14 Nov.

Molde FK - Steaua Bucureşti si
FC Copenhaga - VfB Stuttgart.

Meciurile se joaca de la ora 20.
Steaua se afla pe primul loc in
grupa cu un total de 7 puncte.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+13ºC
+3ºC

Caransebeş

+14ºC
+4ºC

Reşiţa

+11ºC
+4ºC

Joi, 15 Noiembrie

Vineri, 16 Noiembrie

+14ºC
+4ºC

Oraviţa +9ºC
+5ºC

Oraviţa +8ºC
+3ºC

+12ºC
+2ºC

Marţi, 13 Noiembrie

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din etapa a IV-a a
grupelor Ligii Campionilor:
Marti 06 noiembrie:
Grupa A
Dinamo Kiev - FC Porto 0-0
Paris SG - D. Zagreb
4-0
Grupa B
O. Piraeus - Montpellier 3-1
Schalke - Arsenal
2-2
Grupa C
Anderlecht - Zenit Peters.1-0
AC Milan - Malaga
1-1
Grupa D
Real Madrid - Dortmund 2-2
M. City - Ajax
2-2
Miercuri 07 noiembrie:
Grupa E
3-2
Chelsea - Shahtior
Juventus - Nordsjaelland 4-0
Grupa F
6-1
Bayern M. - Lille
4-2
Valencia - BATE
Grupa G
2-1
Celtic - Barcelona
2-0
Benfica - Spartak M.
Grupa H
1-3
Braga - M. United
CFR Cluj - Galatasaray 1-3
Joi, 8 noiembrie se vor desfăsura si meciurile din etapa a IV-a a
grupelor Ligii Europa. Steaua face
parte din grupa E. Programul
etapei:

Duminic@/11 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş

VOLEI
Tomis Constanţa a făcut paşi
importanţi pentru calificarea în
faza următoare a Ligii Campionilor
la volei feminin, chiar dacă s-au
scurs doar două runde până în
prezent. Campioana României a
debutat cu două victorii în grupa E,
3:1 pe terenul formaţiei italiene
Robur Tiboni Urbino şi 3:2 cu
Schweriner (Ger). Tomis s-a
instalat pe primul loc în grupă, cu 5
puncte, în timp ce Dinamo Kazan
a urcat pe locul secund, cu 4
puncte. Campioana Germaniei
încă mai poate răsturna calculele
în grupa E, în condiţiile în care a
acumulat 3 puncte, în timp ce
Robur Tiboni nu a strâns încă
nimic, având zero puncte. În playoff se califică primele două
formaţii. Următoarele meciuri sunt
programate pe 13 noiembrie,
când Tomis Constanţa va juca
pentru supremaţie cu Dinamo
Kazan, în timp ce Robur Tiboni îşi
joacă ultima şansă de a reintra în
calculele calificării, cu Schweriner.

+12ºC
+5ºC

Sâmbătă, 17 Nov.

Duminică, 18 Nov.

Reşiţa

+9ºC/+6ºC

+12ºC/+7ºC

+11ºC/+3ºC

+9ºC/+3ºC

+10ºC/+5ºC

+10ºC/+7ºC

+8ºC/+4ºC

Timişoara

+12ºC/+6ºC

+14ºC/+8ºC

+16ºC/+3ºC

+15ºC/+4ºC

+14ºC/+7ºC

+15ºC/+8ºC

+12ºC/+6ºC
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