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CU NOI PRINZI DE VESTE!

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

s mb t seara, ntre orele 21,30
- 22,00, n Curierul de s mb t
seara ve i g i la Radio
Timi oara, al turi de slag re
nemuritoare i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur general , dotat cu
premii n bani i c r i!
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Anunţuri imobiliare

Editorial Dan Popoviciu Alba-neagra, cu onoarea

Cei 20 de ani de colaborare între
municipiul Reşi şi oraşul Caen din Fran

şul francez.
Documentul a fost semnat de primarul
Reşi şi de edilul din
Caen, Philippe Duron. Din delega

şi şi doi consilieri
locali, şefa departamentului de Proiecte
Europene din cadrul Prim şi doi
liceeni, înso

şi şi de
p Ştefan Fotache, preotul Bisericii
Ortodoxe Române din Caen.ţa ţa

s-au concretizat prin înfr ţirea celor dou

ţi. Ceremonia oficial

ţei, Mihai Stepanescu
ţia

re ţean

ţiţi de un cadru didactic. La
semnarea documentului au fost prezente
oficialit ţi din diferite ţ

ţia re ţean

ă ă

localită ă a avut loc
vineri, 16.11.2012, în ora

ă au făcut parte

ăriei, dar

ă ări
Georg Rosenthal - primarul din

Wurzburg, Germania;
Terry Hall - consil ier local în

Porthsmouth, Marea Britanie;
Rose Boyd - consilier primar în

Alexandria, SUA;
Tomislav Tuntev - viceprimarul din

Ohrid, Macedonia;
Aminata Ndiaye - viceprimarul din

Thies, Senegal.
Delega ă a fost felicitată

ărintele

:
�

�

�

�

�

Biroul de pres şiă al Primăriei Mun. Re ţa

Servicii sociale din Cara}-Severin
au primit milioane de euro

Ajutoarele pe care le primea jude

şi, Uniunea
European şansa autorit şi
jude

şenii
f

ştiin şenilor, care îşi
abandoneaz şi copiii, cu siguran

ş-Severin, putem spune c

şi în centrele din Caraş.
„Dup

şte sim

şedintele Consiliului Jude
ş-Severin, la cel mai recent plen. Afirma

şase la num şi vor fi dotate cu mobilier.
C

şi
şi situa şi

Centrul „Sfânta Maria”, dar şi dou
ş: cel de Urgen

şi „Buna Vestire”.

ţul imediat dup
ţie sunt acum de domeniul trecutului. Dincolo

de faptul c ţio
ţilor locale

ţene s

ţi de p ţi sau de c
ţii au acum

parte de servicii sociale care ţin de sfera normalit ţii.
Dac ţ

ţ
ţia social ţin

Cara

ţului au ajuns milioane de euro. Unele
proiecte au fost deja implementate, altele sunt în
plin

ţele ţ

ţ au intrat
aproape 10 milioane de euro, sum

ţe ţitor condiţiile de trai ale
persoanelor cu probleme sociale”, a declarat Sorin
Frunz ţean
Cara ţia
acestuia a fost f

ţirea infrastructurii sociale din
subordinea forului judeţean. Centrele vizate sunt

ţi din Re ţa primesc, în baza unui proiect,
sume importante de bani. În aceea ţie sunt

ţ

ă
Revolu

ă am devenit mai preten
ă le-a dat ă
ă atragă fonduri prin proiecte, care să fie

în beneficiul persoanelor asistate social.
Fie că vorbim despre bătrânii de la azil, fie că

vorbim de copiii nedori ărin ără
ără un adăpost deasupra capului, cu to

ă
ă UE nu le-a dat con ă cără

ă bunicii ă a dat
milioane de euro pentru protec ă. Cel pu

ă, are o bulină albă la
acest capitol, după ce în ultimii ani în centrele sociale
de pe raza jude

ă derulare, pentru ca la final, confortul de peste
grani ării să îl găsim

ă intrarea României în Uniunea Europeană,
dar mai ales în ultimii 3-4 ani, în jude

ă care
îmbunătă

ăverde, pre

ăcută în contextul în care legislativul
a aprobat o serie de proiecte de hotărâre, care se
referă la îmbunătă

ăr
ăminul pentru Persoane Vârstine Sacu, Centrul

de Plasament Casa Noastră de la Zăgujeni sau
Complexul de Servicii Sociale pentru Persoanele cu
Dizabilită

ă centre din
Caransebe ă pentru Persoanele fără
Adăpost Tatiana Munteanu

Marţi, în Sala Senatului a Universit ţii
“Eftimie Murgu” din Re ţa, a avut loc
semnarea contractului de finanţare pentru
proiectul Campus Universitar “Complex
Eftimie Murgu”. Prin acest proiect,
beneficiarul urm ţii

ţionale
oferite studenţilor prin extinderea,
modernizarea

ţi.

În acest sens, vor fi realizate lucr

ţii
de cazare, 120 de camere (pentru 360
studenţi)

ţii adiţionale (sp

ţi de
agreement, precum ţii multi-
funcţionale pentru diferite activit ţi.

Tot în cadrul proiectului se vor
realiza

ţare s-a realizat între beneficiarul
proiectului, Universitatea Eftimie
Murgu, reprezentat

ţ ie i pentru
Dezvoltarea Regional

ă

ăre ă

ări de
modernizare ădirilor
existente, astfel încât Complexul va fi
format din corpul Cămin, corpul Cantină

ătura între cămin
ă. În urma lucrărilor vor rezulta spa

ă
(pentru 20 masteranzi sau doctoranzi),
spa ălătorii, loc de călcat

rufe, oficii, locuri de depozitare),
cantină, bibliotecă, facilită

ă

ări de reabilitare
termică a clădirilor.

Valoarea totală a proiectului este
de aproximativ 24,55 milioane lei
(5,40 miloane euro).

Semnarea contractului de finan-

ă de către
rectorul Doina Frunzăverde
ătre Sorin Maxim, directorul

regional a l Agen
ă de Vest.

şi

şte creşterea calit şi
diversificarea serviciilor educa

şi consolidarea structurilor
de cazare pentru studen

şi extindere a cl

şi
un corp care va face leg şi
cantin

şi 10 apartamente cu 1 came

şi spa

şi lucr

şi de
c

(O.B.)

Reşiţa înfrăţită cu Caen

Suntem în plină campanie electorală pentru alegerile generale. Me-
dia este băgată în seamă peste poate. După preferin ă simpatii
declarate sau manifestate în timp. Povestea ce urmează s-a întâmplat
cu o lună înaintea alegerilor europarlamentare. Mai exact, aproximativ
(!) cu o săptămână înainte de debutul campaniei electorale ce ne-a
procopsit cu EBA, Gigi
ă, poate nu întâmplător, în urma celor ce le ve

ă, cu o excep
ă mai amintesc că, printre oamenii de onoare, o strângere de

mână face mai mult decât zece contracte. A ă
febră a promovării candida

ă cu
ă machetele electorale.

La cel mult două, trei zile de la anun ă
un telefon ă pentru plata serviciilor electorale.

ărâtul de jude ă ac
ă aibă candidat. Acela ă

bate palma cu tânărul candidat ă machetele spre publicare.
Se face târziu, se intră în criză de timp, tipografia somează. În sfâr

ă de la partid sună ă
ărul să- ă publicitate electorală la gazeta în cauză.

Trecem la cazul numărul trei. Negocierea cu partidul bicolor.
Responsabilul cu rela ă că nu poate hotărî fără a
discuta cu ă după câteva zile ă

ă, dar când vine vorba de plată, responsabilul o
bagă din nou pe aia cu ă plătească fără acordul
ba ă despre datorie, spune
senin: “eu nu

Ăsta are, ăla n-are. Cine are, cine n-are?

ţe

ţi vedea
c ţi citi. Simple impresii de
marketing electoral practicat de ba

ţ ţie. O vom aminti la timpul potrivit. Înainte de a intra
în detalii,s

ţilor pentru Europa. Încep cu excepţia de
care pomeneam. Partidul asimilat culorii ro

ţarea rezultatelor,

ţ de Românie.
Întâmplarea face ca în am ţ în care se întâmpl ţiunea,
partidul de culoarea citricelor s

ţia mass-media, declar

şi dup

şi Vadim în Parlamentul European. Şi ve

ştanii partidelor din teritoriu. În cazul
de fa

şadar, suntem în plin

şii, negociaz şeful unei
gazete din teritoriu, bate palma, gazeta îi public

şeful de partid d
şefului de gazet

Şi-acum trecem la normalitatea din acest col

şi şef de gazet
şi aşteapt

şit, o
doamn şi spune c şeful partidului a interzis
categoric ca tân şi fac

şeful de partid. Sun şi spune c şeful i-a
dat acordul pentru a publica machete electorale în gazeta cu pricina.
Machetele se public

şeful. Nu poate s
ştanului. Care întrebat de şeful de gazet

ştiu nimic de aşa ceva”. Aşadar, despre alba-neagra şi
onoare.

Un nou campus universitar pentru
studenţii re ţenişi
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Primarul municipiului Reşi

şi şi Kikinda împreun

şi exploatarea
poten

şi 25 de info-chioşcuri în proximitatea
obiectivelor de patrimoniu din municipiul Reşi

şi

şi nituit din Europa);
realizarea unui site de promovare turistic

şi şul
Kikinda 162.000 de euro.

Comitetul Local pentru Situa
şi şedin

şi polu
şi strategia na

şi lung.
A fost întocmit şi un plan de m

şi
şi pe

pagina de internet www.primariaresita.ro

Consilierii locali reşi
şedin

şi

şi deplasarea unei delega
şi

şi şedin
şi schimbarea

sursei de înc

şi persoanele singure
racordate la sistemul de alimentare centralizat

şi

şat la sistemul de alimentare centralizat
şi distribu

şat la sistemul de alimentare centralizat
şi distribu

şat numai pentru ap

şi
persoanelor singure care nu au debite la
asocia

şi impozitele locale şi
c

şi bonul fiscal
din care s

ţa, Mihai Stepanes-
cu, a semnat joi, 15.11.2012, contractul de finan-
ţare a proiectului „Acţiuni comune, valori comune
- Re ţa

ţirea calit ţii
vieţii în cele dou ţi partenere prin
promovarea sectorului turistic

ţialului turistic din zona transfrontalier

ţa.
De asemenea, activit ţile cuprinse în proiect
presupun

înfiinţarea unui centru de informare turistic
ţa;

crearea unei strategii comune pentru
dezvoltarea turismului;

realizarea unui studiu de fezabilitate pentru
podul de lâng

ţa va aloca 264.000 de euro, iar ora

ţii de Urgenţ
ţa s-a reunit în ţ

ţiilor de urgenţ ţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcţii hidrotehnice, polu

ţional
ţii pe termen mediu

ţenilor, cu prec
ţin ţei. De

asemenea, aceste m

ţeni au aprobat, în cadrul
ţei extraordinare de s

ţa
cu suma de 2.332.660 de lei pentru achitarea
arieratelor, dar ţii
re ţene în Caen, Franţa, pentru semnarea
acordului de înfr ţire, în urma celor 20 de ani de
relaţii de prietenie.

În aceea ţ

ţele termice secundare care au
probleme tehnice. Familiile

ţa, c

ţa acestora, li se va acorda
un ajutor financiar pentru acoperirea cheltuielilor
ocazionate de schimbarea sursei de c

ţie veche;
3.000 de lei pentru cei care au apartamentul

bran
ţie orizontal

ţia de locatari sau la operatorul de
termoficare pentru energia termic

ţa lor.
Beneficiarii sistemului centralizat aflaţi în

situaţia expus ţia
de Asistenţ

ţinerii
sumelor respective. În termen de 15 zile de la
primirea ajutorului de urgenţ

ţionarea sursei de
înc

ţii.

ă pentru viitor”.
Proiectul are ca scop îmbunătă ă

ă localită

ă. În
acest sens, vor fi instalate 25 de puncte de
informare

ă

ă în
Re

ă Palatul Cultural (primul pod sudat

ă.
Valoarea totală a proiectului este de

aproximativ 426.000 de euro, din care municipiul
Re

ă al
Municipiului Re ă joi,
15.11.2012. Primul punct de pe ordinea de zi a
cuprins prezentarea planului de măsuri pentru
perioada sezonului rece 2012 - 2013. De ase-
menea, potrivit Ordinului nr. 1422/16.05.2012, a
fost prezentat regulamentul privind gestionarea
situa ă generate de inunda

ări accidentale pe
cursurile de apă ări marine în zona cos-
tieră, dar ă de management al
riscului de inunda

ăsuri de
prevenire a incendiilor specifice perioadei
sezonului rece. Pe baza acestuia va fi întocmit un
pliant care va fi distribuit cetă ădere
celor din cartierele apar ătoare Re

ăsuri vor fi publicate

ăptămâna trecută,
rectificarea bugetului local al Municipiului Re

ă

ă, consilierii au aprobat
sistarea furnizării agentului termic

ălzire la adresele consumatorilor din
zone cu re

ă
cu energie termică al Municipiului Re ărora
li se va sista alimentarea cu agent termic
independent de voin

ăldură.
Se vor acorda
2.000 de lei pentru cei care au apartamentul

bran ă cu
energie termică

ă cu
energie termică ă;

1.000 de lei pentru cei care au apartamentul
bran ă caldă la sistemul de
alimentare centralizată cu energie termică.

Ajutorul financiar va fi acordat doar familiilor

ă consumată,
care au achitat taxele
ărora li se va sista alimentarea cu agent termic

independent de voin

ă trebuie să se prezinte la Direc
ă Socială pentru predarea

documentelor necesare în vederea ob

ă, beneficiarul
trebuie să depună factura în copie

ă reiasă achizi
ălzire. În caz contrar, va fi formulată cerere de

chemare în judecată pentru recuperarea
prejudiciului, respectiv pentru fals în declara

:

:

�

�

�

�
�

�

�

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

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

ţia public
ţ ţii, relaţii

suplimentare ţine de la sediul lichidatorului
judiciar.

şi ş-Severin, anun

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

şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la
vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor bunuri apar inând
debitoarei S.C. TRAMIR TOUR S.R.L. Berzasca:

Licita ă va avea loc în data de 27.11.2012 orele 14:00
ă la sediul societă

� De euri fier vechi rezultate din ma ini de cusut, diverse modele.ş ş

Un copil care este înscris la Gr
ţa PP5 din Re ţa a fost diagnosticat

zilele trecute cu meningit
ţi câţiva micuţi au

prezentat o simptomatologie asem
ţia de

S
ţ

ţile de la Direcţia de S

ţa PP5 cazul de meningit
ţul cu vârsta de doi ani

nu se extinde ţi colegi ai s

ţiei de S

ţii copiilor care î
ţa cu Program

Prelungit Num

ţie.
„Vineri, i-am trimis pe copii mai

devreme acas ţele pe
care noi le folosim pentru dezinfecţie
sunt atestate de Ministerul S ţii

ţii.
Acestea se folosesc chiar

ţiunea s
ţii, îns

ţiva copii suspecţi de
aceea

ţii
al imentare. Asta mai ales c

ă-
dini

ă de specia-
li

ănă-
toare, astfel că oficialii de la Direc

ănătate Publică au luat decizia să
dezinfecteze unitatea de învă ământ.

Autorită ănă-
tate Publică s-au mobilizat la finele
acestei săptămâni, ca să se asigure că
la Grădini ă
depistat la micu

ăi.
„Au fost două cazuri suspecte, iar dintre
acestea, unul a fost confirmat”, a decla-
rat directorul Direc ănătate
Publică, Luca Drago

ă îi asigure pe
părin ă ă
activitatea la Grădini

ărul 5 că, în niciun caz,
nu poate fi vorba despre o epidemie. În
ciuda acestui fapt, s-au luat măsuri de

precau

ă, de

ănătă

ă se poată
derula în bune condi ă, am luat
această decizie”, spune Mircea Borcău,
epidemiolog în cadrul DSP Cara

ă
au mai fost câ

ă, dar febra foarte mare,
faptul că au vomitat

ă i-au determinat pe medici
să pună diagnosticul unei infec

ă,
simptomatologia nu a corespuns sub
nicio formă cu cea a băiatului care este
internat acum la Timi

şi

ştii din Timişoara. Al

şi la ceilal

ş.
Acesta doreşte s

şi desf şoar

şi substan

şi
nu impun închiderea unei institu

şi în spitale.
Pentru ca opera

ş-
Severin.

În plus, acesta a subliniat faptul c

şi boal
şi au suferit de

eneterocolit

şoara.
Tatiana Munteanu

Caz de meningit@, semnalat la o gr@dini]@ din Re}i]a

Echipa Centrului de Voluntariat Reşi

şi implic şi institu

şura în
Groningen, Olanda, şi va avea ca tematic

şterea realit

şterea
importan şi
dimensiunile sale culturale.

ţa
particip

ţional

ţii ţii din
Europa, fiind un Parteneriat pentru înv ţare
finanţat de Comisia European

ţare pe tot parcursul vieţii -
Grundtvig.

Întâlnirea de lucru se va desf

ţilor legate de volun-
tariat în diferite ţ

ţinere, recunoa
ţei voluntariatului, precum

ă în perioada 20 - 23 noiembrie la o
întâlnire interna ă de lucru în cadrul
proiectului VAPE: Volunteering in Central,
East and West Europe - A Pathway to
Employment. Proiectul se derulează în
perioada 1 septembrie 2012 - 31 august
2014 ă 10 organiza

ă
ă prin

Programul Învă

ă
ă

cunoa ă
ări din Europa: mentalitate,

infrastructură, sus

În perioada 19-25 noiembrie
2012, Uniunea Naţ ional

ţilor din România aduce în
mijlocul studenţilor o noua ediţie a
festivalului “Studenţiada 2012”.
Timp de o s ţii

ţi distractive,
culturale, sportive

ţiada” este cel mai mare
festival studenţesc organizat de
studenţi pentru studenti, din dorinţa
de a veni în întâmpinarea nevoii de
socializare, distracţie

ţ
ţeasc

ă a
Studen

ăptămână, studen
ă

ă
ă

“Studen

ă
studen ă de neuitat.

şi
tinerii din capital şi 15 centre
universitare vor putea beneficia de o
serie de activit

şi de carier

şi creativitate
a tinerilor şi de a le oferi o experien

Studenţiada
2012

Centrul de
Voluntariat Reşiţa

Comunicat de presă

Instrumente Structurale
2007 - 2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

www.inforegio.ro

Investim în viitorul t ţional Regional ţat de
Uniunea European

ău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
ă prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

şi co-finan

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
PERFORMANTE, PENTRU DESFĂŞURAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI DE

ALIMENTAŢIE/CATERING, PENTRU EVENIMENTE

“ACHIZITIONAREA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
PERFORMANTE, PENTRU DESFĂŞURAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE/CATERING, PENTRU EVENIMENTE”

“ACHIZITIONAREA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
PERFORMANTE, PENTRU DESFĂŞURAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE/CATERING, PENTRU EVENIMENTE”, ce urmează a fi implementat de
firma noastră.

4.3 –Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional i

local

Comunicat de presa din data de 22.11.2012, privind lansarea proiectului

, implementat de SC INSOMNIASRL,
in cadrul POR, Domeniul de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor.

SC INSOMNIA SRL, cu sediul n Bocşa, Str. Timişorii, nr. 1, jud. Caraş-Severin,
anunţ publicul interesat că a fost lansat n data de 16.05.2012, Proiectul

Proiectul este finanţat de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, in baza
Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru
domeniul major de intervenţie "
n cadrul axei prioritare „

” din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de: 854.448,66 lei, din care,

contribuţie FEDR: 747.718,40 lei
contribuţie de la Bugetul naţional: 88.281,60 lei
contribuţia beneficiarului: 18.448,66 lei

Obiectivul general al Proiectului:Contribuţia firmei SC INSOMNIA SRL la
dezvoltarea economică a oraşului Bocşa şi a mediului de afaceri local.

Scopul proiectului: Dezvoltarea şi diversificarea activităţii firmei, cu
activitatea de servicii de catering şi catering pentru evenimente.

Grupul ţinta a proiectului: persoane fizice şi juridice din oraşul Bocşa şi zonele
limitrofe, jud. Caraş-Severin şi judeţe limitrofe.

Date de contact: SC INSOMNIA SRL, Str. Timişorii nr. 1, Bocşa,
jud. Caraş-Severin, tel./fax: 0355/568699, mobil: 0730-086160, e-mail:
insomnia.evenimente@gmail.com.
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-
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SC INSOMNIA SRL

T
Ţ

Ţ

ITLUL PROIECTULUI:
ACHIZI IONAREA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

PERFORMANTE, PENTRU DESFĂŞURAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE/CATERING, PENTRU EVENIMENTE

1.
2.
3.

4.

5.

Număr de referinţ : 23823
Data publicării anunţului: 21.11.2012
Programul: REGIO – Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4, Domeniul

de intervenţie 4.3., Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.
Autoritatea de management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI

TURISMULUI
Alte informaţii: SC INSOMNIA SRL, cu sediul în Bocşa, Str. Timişorii nr. 1, jud.

Caraş-Severin, tel./fax: 0355/568699, anunţă începerea implementării Proiectului,
ACHIZI TIONAREA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
PERFORMANTE, PENTRU DESFĂŞURAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI DE
ALIMENTAŢIE/CATERING, PENTRU EVENIMENTE, finanţat din fonduri UE şi
guvernamentale, prin POR. Implementarea proiectului se va desfăşura la locaţia mai
sus menţionată, adică Bocşa, Str. Timişorii nr. 1.

Valoarea total a finanţării este de 1.124.468,77 lei.

ă

ă

www.inforegio.ro

Investim în viitorul t ţional Regional ţat de
Uniunea European

ău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
ă prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

şi co-finan

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

ANUN DE PRESŢ Ă

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

SC INSOMNIA SRL
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ANUNŢ
Consiliul Local al ora

ţul Cara ţie
public

ţ
ţului II, cuprins în C.F. nr. 30472, nr. cadastral 30472. Preţul minim

de pornire al licitaţiei este de 7.749 lei;
2) Teren în suprafaţ
ţului II, cuprins în C.F. nr. 30473, nr.cadastral 30473. Preţul minim

de pornire al licitaţiei este de 6.117 lei;

3) teren în suprafaţ
ţul

minim de pornire al licitaţiei este de 2.500 lei.

ţ

ţ

ţ

ţie
public ţiona de la sediul Prim

-
ţia se va repete în datele de

11.12.2012, 18.12.2012 orele 14,00 pentru vânz

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

şului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş-Severin, organizeaz

şi concesionarea urm

şul Anina, Incinta
Pu

şul Anina, Incinta
Pu

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

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

2) Teren în suprafa şul Anina, str. Valea
Tereziei lâng

şul Anina, str. Oraşul
Nou, vis-a-vis de blocul P5, cuprins în C.F. nr. 3, în vederea construirii
unui garaj;

Documentele privind vânzarea şi concesionarea prin licita
şuluiAnina, „Birou

Secretar”, zilnic între orele 10,00 14,00.
În caz de neadjudecare licita

şi date, orele 15,00.
Informa -

- .

ă licita
ă deschisă pentru vânzarea ătoarelor

bunuri:

1) Teren în suprafa ă de 849 mp, situat în ora

ă de 670 mp, situat în ora

ă de 310 mp, situat în ora

1) Teren în suprafa ă de 12 mp, situat în ora

ă de 122 mp, situat în ora
ă Blocul 39, cuprins în C.F. nr. 3, în vederea construirii

unor anexe;
3) teren în suprafa ă de 20 mp, situat în ora

ă se pot achizi ăriei ora

ări, iar pentru
concesionări la acelea

VÂNZĂRI TERENURI

ĂRI TERENURICONCESION

PRIMAR SECRETAR
Ing. ROMÂNU GHEORGHE jr. IZVERNARI IRINA

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

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

ţ

â ţ â

ţ â

ţ ţ
ţia public

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

şi ş Severin,
anun

ş

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

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

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a
următoarelor bunuri apar inând debitoarei S.C. ALINA MACRINA
S.R.L. Dognecea:

Bunuri mobile itrină frigider mezel 150 euro; vitrină frigider
expunere - 390 euro; c ntar balan ă - 11 euro; c ntar electronic -
11 euro; rafturi metalice; 90 euro; pult cu geam - 48 euro; pult
bar - 87 euro; rafturi bar - 22 euro; banzing circular - 2000 euro;
ma ină ascu it p nze banzing - 115 euro; circular pendulă - 800
euro; masă biliard - 345 euro; masă bar - 57 euro; scaune bar -
90 euro;

Pre urile nu con in TVA.
Licita ă va avea loc în data de 23.11.2012 orele 13:00

ă la sediul societă

: -� �

� �

� � �

� � �

�

� � �
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. LARI CRISTI EXIM S.R.L. cu sediul în Caran

sebe
ţa, str. Horea A7

Parter, jud. Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei

- preţ de evaluare 260 Euro,
- preţ de evaluare 100 Euro,
- 2 buc ţi - preţ de evaluare 340 Euro.

Licitaţia public

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

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

-
ş, Splaiul Sebeş, bl. 4, ap. 6, jud. Caraş-Severin, prin lichidator

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

şi
ş-Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin incepând cu data public

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

ă
ă va avea loc în fiecare zi de marti, ora 15:00,

urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, la sediul
lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

:
�

�

�

Mobilier
Frigider
Lad frigorifică ă

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

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

ţ . . .
ţ

ţia public
ţii

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

şi ş-Severin, anun

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

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

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C. EURO STEIER S R L ,Anina:

- pre de
evaluare 400 euro;

Licita ă va avea loc în data de 27.11.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

� TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K aparat măsură-

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

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

ţ
f - ţ
â ţ

ţia public
ţ ţii

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

şi ş-Severin, anun

ş ş

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

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

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C.ANDCLAU S.R.L. Ramna

ier vechi aproximativ 4 tone pre de de euri fier vechi i
c ntar Balan a Sibiu 1000 kg, evaluat la 72 de lei.
Licita ă va avea loc în data de 27.11.2012 orele 15:00

ă la sediul societă

:
�

�

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

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

ţ
ţ . . .

î ţ .
. . . ţ -

ţia public
ţ ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara . - ţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş ş-Severin.
situat n Reşi a, str G.A.

Petculescu, nr 15, ap 31, jud Caraş-Severin, pre de evaluare
25.000 Euro, exclusiv TVA.

Raportul de evaluare în ce priveşte imobilul poate fi consultat la
sediul lichidatorului judiciar.

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

şi
ş-Severin, tel 0255 213468, rela şi caietul de

sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar inând debitoarei S.C. PALDOR AUTO S.R.L. cu sediul în
Re i a, str G.A. Petculescu, nr 15, ap 31, jud. Cara

ă va avea loc în data de 27.11.2012 orele 11:00
ă la sediul societă

� Imobil apartament cu 3 camere

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

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

ţ ţ
. ţ
. ţ
. ţ
. ţ
. ţ
. ţ
. ţ

ţ
ţ ţ
ţia public

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

şi ş-Severin, anun

ş
şi

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

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

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei SC TORENT COM S.R.L. Oravi a:

-1 buc evaluat la pre ul de 7 euro;
-1 buc evaluat la pre ul de 6 euro;
-1 buc evaluată la pre ul de 6 euro;
-1 buc evaluat la pre ul de 5.450 euro;
-1 buc evaluată la pre ul de 20 euro;
-1 buc evaluat la pre ul de 90 euro;
-1 buc evaluat la pre ul de 15 euro.

Pre urile nu includ TVA.
Licita ia porne te de la valoarea de 50% din pre ul de evaluare.
Licita ă va avea loc în data de 27.11.2012 orele 15:00

ă la sediul societă

�

�

�

�

�

�

�

Computer
Monitor
Drujbă
Cap tractor
Dacia Papuc
Banzic
Dulap Cuptor
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Vând apartament, 2 camere,
semidecomandat, 17.000 €. Tel.
0770-495527. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
confort 2, bloc de 4 etaje, 21.000 €
negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)

Vând cas şova, nr.616,
singur în curte, cu multiple anexe,
25.000 € negociabil. Tel. 0038-
5977288820 (nr. deAustria). (RR)

Vând teren, 8.500 mp, în Anina,
la 300 m de motelul şi lacul M

ş, la intrarea în cheile Caraşului,
jum

şire
separat

şi

şi

ş

şi

ştit

şi box

şi dormitor. Este
proasp şi liber. Pre

şi
curent, pe Calea Caransebeşului,
pre

şi
pomi fructiferi. Pre

şi anexe, gr

şi

ş

şova, 25.000 € neg. Tel. 00385-
977288820 (nr.Austria). (RR)

Vând apartament cu o camer
şi

ţ

ţiu comercial 50 mp,
parter bloc, modernizat, Aleea Felix
bl. 4, sc. 3 Re ţa, preţ fix 35.000 €.
Tel. 0744-524991

Vând cas ţa, Dealu Crucii,
are 4 camere, anexe, garaj,
central ţ 18.000 € neg. Tel.
0732-624586.

Caut s

ţ
ţ 16.500 € +

diferenţa la schimb. Tel. 0720-
347375.

Vând garsoniera zona Mociur în
Re ţa, et. 1, balcon, central

ţ

ţi, termopan,
central

ţ
40.000 €. Tel. 0726-759438.

ţ

ţ negociabil. Tel. 0722-871952
Vând urgent, cas

ţ 35.000 €
negociabil. Tel. 0255-233418. (RR)

Vând în G

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

Vând apartament, 2 camere,
complet mobilat, central
ţie pe ţevi de cupru, gresie, faianţ

ţie. Preţ 24.500 € negociabil. Tel.
0722-440654, 0355-405138. (RR)

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

Vând cas

ţa, 12.000. Tel. 0744-
796637. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
conf. 1, 31.000 €. Tel. 0722-619119.

ă în Cara

ărghi
ta

ătate îngrădit, cu mini cabană,
cameră+terasă, grădină, pomi
fructiferi, 1 5 €/mp. Tel. 0255-
240368, 0731-153301. (RR)

ă parter, Al.
Tineretului, bl. 3, ap. 6, ie

ă, gresie, faian ă, 30 mp,
bun pentru firmă. Tel. 0734-592852.

Vând spa

ă Re

ă, pre

ă închiriez apartament cu
2 camere sau garsonieră, nemo
bilat, pe termen lung. Tel. 0764-
335767.

Vând sau schimb cu garsonieră
utilată, apartament 2 camere-baie
(renovata complet, cu vana) u ă
metalică, termopane, gresie, faian
ă, încălzire pe verticală, parter,
zona Luncă, conf. 3. Pre

ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
076381106.

Vând apartament cu 4 camere,
situat în zonă foarte lini ă, pe
bulevardul Muncii 12, decomandat,
cu suprafa ă de 100 mp, etaj ,
modificat, stare foarte bună. re
vedere pe două păr

ă, loc de parcare ă la
subsol. Se poate vinde cu mobilă
pentru bucătărie

ăt zugrăvit

ăsu ă

ă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
13.000 € negociabil. Tel. 0754-
454819, 0763-376667

Vând apartament, 2 camere, bl.
4 etaje, zona Intim. Tel. 0728-
696796

Vând casă în Dognecea. Tel.
0355-411682, 0733-594473

Vând casă, 3 camere, bucătărie,
coridor, curte, grădină, fântână

ătaia, casă cu 2 came-
re, decomandate, bucătărie, baie,
hol, cămară de alimente + o clădire
în curte, garaj ădină de
1.520 mp, 30.000 € negociabil sau
schimb cu apartament, 2-3 camere
în Re

ă cu instala-
ă,

u ă la intrare schimbată, balcon în
interior, închis, zona Luncă, lângă
Poli

ă în Dealul Crucii,
18.500 €. Tel. 0726-210711. (RR)

Vând casă în localitatea Cara-

ă,
în Re

Vând grădină, 3.200 mp, 5.000
€. Tel. 0726-539028. (RR)

-

,

Închiriez garsonier

-

-

2/4
A

Vând urgent, apartament, 2
camere, confort 1, decomandat,
21.000 € neg. Tel. 0747-793525

Vând teren, 400 mp, cu c

Imobiliare
Vând 1.500 mp de teren, în

cartierul Re ţean, Cuptoare. Tel.
0722-394000. (RR)

Vând cas

ţa, 20.000 €
negociabil. Tel. 0742-698947. (RR)

Vând garsonier

ţit, Moroasa I, 17.000 €.
Tel. 0756-456209. (RR)

Caut chirie în Re ţa, la cas

Vând cas ţul Mare, cu
gr

ţii ex: garduri, porţi
schimbate, m ţ 6000
neg. Tel. 0721-502063.

Cas ţ

ţie), la 10 km de Caransebe
ţie piatr

ţi fier.
Parter: living 44 mp, buc

ţe:
pivniţ

ţial hele
ţiri: central

ţie cupru,
reţea ap

ţ

ţiri, 22.000 €.
Tel. 0761-820493. (RR)

Vând apartament 2 camere
semidecomandate, Moroasa, preţ
negociabil. Tel. 0720-006988.

şi

şi

şi

Vând cas

şi curte, fântân

şcoal şi
poli ş,
P+1, 200 mp utili, construc

şteu
sau piscin

şi termopan parter.
55.000 € negociabil. Accept credit
bancar. Tel. 0740-067476.

ă, 3 camere, baie, hol,
bucătărie, cămară, curte, grădină.
Tel. 0741-232640. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
cartierul Moroasa, 18.500 €. Tel.
0355-412187. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
Moroasa I, Re

ă dublă, etajul 2,
Moroasa I, 20.000 €. Tel. 0720-
411464. (RR)

Vând apartament, confort 2,
îmbunătă

ă sau
la bloc, parter, et.1. Tel. 0768-
850794. (RR)

ă, 2 camere, bucătărie,
baie, 19.000 € negociabil. Tel. 0355-
805059, 0255-232833. (RR)

ă în Zorlen
ădină ă. Casa

necesită repara
ăltărită etc. Pre

ă de vacan ă / vilă tip pensi-
une în zona centrală comuna Turnu
Ruieni (lângă ă, primărie

ă
2008, grădină 3000 mp, 2 por

ătărie, baie,
hol. Etaj: 3 camere cu grup sanitar
propriu, hol, debara. Dependin

ă, cameră tehnică pt. centrală
termică + cameră de serviciu. Bazin
ciment 24 mp (poten

ă). Îmbunătă ă
termică pe lemne + instala

ă comunală + canalizare,
fântână, gresie + faian ă, podele
lemn, ferestre + u

Vând apartament în Moroasa I,
etajul 1, fără îmbunătă

Caut chirie la cas ţa. Tel.
0728-604591. (RR)

ţ

ţ

ţul este 35.000
€. Tel. 0766-531009.

Vând 2.200 mp teren intravilan,
central, în Brebu Nou, asfalt

ţi în faţa terenului. Tel. 0723-
408646.

Vând teren intravilan la Bratova,
5000 mp, 4000 mp, 8630 mp, (drum
de acces, curent electric, acte la zi,
num

ţ

ţ
39.000 € neg. Tel. 0741-192486.

Vând cas

ţa,
cabin

.

â apartament complet
renovat mobilat, s

ă în Re

Vând apartament în Herculane,
complet mobilat

ă în
Caransebe

ă de 5755
mp, se vinde cu 6 €/mp. Pe teren
este o casă mare cu 6 camere

ă cu terasă, coridor mai este
ărarea terenului

restul este gratis. Pre

ă

ăr de casă). Tel. 0725-763784.
Vând garsonieră modernizată,

gresie, faian ă, u

ăgăra ă văzut, pre

ă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrală gaz, curte, garaj,
grădină cu pomi, 540 mp. Tel. 0744-
615904.

Ofer spre închiriere apartament
pe termen lung, etaj 1, zona Comi-
sariat, 2 camere + living + bucătărie
americană, baie (gresie, faian

ă dus) mobilat ă
de spălat, aragaz, frigider, televizor,
termostat, jaluzele, izolat interior,
parchet laminat, centrala proprie,
rds, apart este amenajat

şi

şi utilat, la parter, 3
camere, 55.000 € negociabil sau
schimb cu apartament sau cas

ş. Tel. 0722-551615. (rr)
Vând teren pe Calea Caranse-

beşului km6 în suprafa

şi
pivni şi
un grajd. La cump

şi
utilit

şi interioare
schimbate, centrala în cupru. Tel.
0770-457512.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, parter înalt,
F şului 35, merit

şi utilat (maşin

şi pentru
firme. Chirie 180 €+ 1 chirie avans.
Rog seriozitate. Tel. (Spania) 0034-
630227418 sau 0034-918723656.

şi e poate folosi şi
ca apartament de servici, avind
absolut toate facilitatile şi utilitatile,
nefiind nevoie de nici o intervantie.
adresa de contact, vasi_serban@
yahoo.com, Tel. 0751-048498.

V nd
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ţii începe în aceast ţional
ţar

ţii ar putea intra în dezbaterea parlamentului cel mai devreme în februarie-martie 2013, acum fiind discutat ţii europeni - a
declarat ministrul s ţii, RaedArafat ţia industrial

Campania anual A fost publicat
Peste 9.000 de tineri au început afaceri cu ferme la

Noua lege a s
Produc

ă de vaccinare antigripală gratuită a Ministerului Sănătă ă săptămână, la nivel na ă Legea pentru punerea în
aplicare a noului Cod penal ă în ultimii patru ani, pentru care au primit fonduri nerambursabile de peste 200 de
milioane de euro ănătă ă cu exper

ănătă ă a României a stagnat în primele nouă luni ale anului

De la 1 iulie, medicii au început să
prescrie pacien

ă
devină obligatoriu.

ţilor
prin reţete electronice, în paralel cu
cele vechi, clasice, urmând ca de la 1
ianuarie 2013, sistemul electronic s

medicamente
Tarifele de furnizare a în regim

reglementat vor fi majorate din 1 aprilie 2013 cu circa 5%
pentru consumatorii non-casnici, iar de la 1 iulie 2013 cu
circa 5% pentru consumatorii non-casnici

gazelor naturale

şi cu circa 8%
pentru casnici, potrivit Raportului anual al Autorit

.
ăţii

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei
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� Hot

ţii de la
vechimea în activitatea financiar-contabil

ţe în domeniul
financiar-contabil, pentru accesul la stagiu,
aprobate prin Hot

Hot

ţiilor

Ordinul Ministerului Administraţiei

ţiilor de susţinere a
propunerilor de iniţiativ ţeneasc

ţii de susţinere valabile
pentru România (M.O. nr. 685/03.10.2012)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei
ţiei Sociale nr. 2260/2012 pentru

modificarea Ordinului ministrului s ţii
ţii

Naţionale pentru Protecţia Copilului ţie
nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza
c

ţie spe
cial

Ordinul Ministerului Mediului

ţate din fonduri UE (M.O. nr.
688/05.10.2012)

Agenţia Naţional

Ordinul Agenţiei Naţionale de Adminis
trare Fiscal

ţinând
persoanelor juridice str

Ministerul Administraţiei

ţii
de urgenţ

O.u.G. nr. 57/2012 privind prorogarea
termenului prev

Legea nr. 656/2002 (r 1), pentru
prevenirea ţionarea sp

ţ

Legea nr. 167/2012 pentru modificarea
Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
(M.O. nr. 704/15.10.2012)

Autoritatea Naţional
ţa Alimentelor - Norma din 2012,

Norma sanitar
ţia p

O.u.G. nr. 58/2012 privind modificarea
unor acte normative din domeniul protecţiei
mediului

Ordinul Ministerului Culturii, Cultelor
ţional nr. 2455/2012, privind

declasarea din Lista monumentelor istorice a
imobilului Fabrica de c

ţii Comerciale
TMK - S.A.), municipiul Re ţa, judeţul Cara

ţei Guvernului nr. 41/2007 pentru
comercializarea produselor de protecţie a
plantelor, precum

ărârea Camerei Auditorilor din Româ
nia nr. 35/2012 pentru modificarea Procedu
rilor privind acordarea de excep

ă

ărârea Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr.
265/2011 (M.O. nr. 684/03.10.2012)

ărârea Camerei Auditorilor din
România nr. 38/2012 pentru modificarea

ărârii Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România nr. 262/
2011 privind aprobarea cotiza

ă cetă ă

ărului de declara

ănătă
ă

ărora se stabile
ă măsurile de protec

ă a acestora (M.O. nr. 688/05.10.2012)
ădurilor

nr. 3427/2012 privind stabilirea unui formular
unic în vederea depunerii cererilor pentru
proiectele finan

ă deAdministrare Fiscală
- Procedura din 2012, de înregistrare, la
cerere, în scopuri de taxa pe valoarea
adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.
(91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (M.O. nr. 688/05.10.2012)

ă nr. 1400/2012, privind procedura
de înregistrare a contractelor/documentelor

încheiate între persoane juridice române,
persoane fizice rezidente, precum

ăine
ăine sau persoane fizice

nerezidente (M.O. nr. 695/10.10.2012)

ă

ă (M.O. nr. 695/10.10.2012)

ăzut la art. II alin. (1) din
Legea nr. 122/2012 pentru modificarea

ă, silvicultură
ă (M.O. nr. 701/12.10.2012)

ălării banilor,
precum ăsuri de
prevenire ării actelor de
terorism (M.O. nr. 702/12.10.2012)

ă Sanitară Veterinară

ă veterinară care stabile
ăsărilor

în ferma

ădurilor (M.O.nr.706/16.10.2012)

ărămidă, astăzi hală,
din Str. Călăra

ă

-
-

.
-

-

şi
de la testul de cunoştin

şi
completarea Hot

şi taxelor
pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari
din România, persoane fizice şi juridice, şi
pentru membrii stagiari în activitatea de audit
financiar (M.O. nr. 684/03.10.2012)

şi
Internelor nr. 234/2012 privind procedura de
verificare a declara

şi de
eliberare a certificatului de confirmare a
num

şi
Protec

şi
familiei şi al secretarului de stat al Autorit

şiAdop

şte gradul de handicap pt
copii şi se aplic

şi P

şi sediile
permanente din România apar

şi persoane
juridice str

şi Internelor -
Regulamentul din 2012, privind organizarea
şi desf şurarea concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare şi private pentru situa

şi
completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultur şi
dezvoltare rural

şi sanc
şi pentru instituirea unor m

şi combatere a finan

şi pt. Siguran
şte

standardele minime privind protec
şi în timpul transportului (M.O. nr.

704/15.10.2012)

şi p
şi

Patrimoniului Na

şilor f.n. (fosta str. Traian
Lalescu nr. 36, incinta Societ

şi ş-
Severin (M.O. nr. 710/17.10.2012)

Legea nr. 180/2012 privind modificarea
Ordonan

şi pentru modificarea şi
abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar (M.O. nr. 713/19.10.2012)
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în

Monitorul Oficial al României

Instrumente Structurale
2007 - 2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

www.inforegio.ro

Investim în viitorul t ţional Regional ţat de
Uniunea European

ău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
ă prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

şi co-finan

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Comunicat de presă
Data: 22.11.2012

ACHIZIŢIA DE SISTEME DE SUPRAVEGHERE ÎN VEDEREA CRE
ŢEI ŢII ÎN CARTIER BOC

ŢIA DE SISTEME DE SUPRAVEGHERE ÎN VEDEREA
CRE ŢEI ŢII ÎN CARTIER BOC

ŞTERII
SIGURAN ŞI PREVENIRII CRIMINALIT ŞA ROMÂN

„ACHIZI
ŞTERII SIGURAN ŞI PREVENIRII CRIMINALIT ŞA

ROMÂN

Ă Ă

Ă
Ă”

Valoarea totală a proiectului 410.267,64 lei valoarea totală eligibilă
a proiectului - 325.861,00 lei

6909

obiectiv general

În perioada 22.12.2011 - 22.11.2012, Unitatea Administrativ Teritorială Ora

, proiect selectat în cadrul Regio- Programul Opera
ă 1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a ora

ă”.
a fost de din care

.
Autoritatea de Management a proiectului a fost Ministerul Dezvoltării Regionale

ă Vest. Codul
SMIS al proiectului: .

Prin achizi ărit cre
ă ă cu precădere în zonele dens populate

ă ă ă
ă de mediul de

afaceri local. Au fost selectate 7 obiective sociale al căror perimetru va fi supravegheat cu
echipamente de supraveghere video.Acestea sunt prezentate mai jos

ă Nr. 1
Grup

ării
Pia ă 1 Mai
Parcul Pescăru

ă cartier Nufărul
Proiectul de fa ă a avut ca cre ă

ă, ora
ătă

ă rugăm să nu ezita ă contacta ăria Boc

şul BOCŞA a
implementat proiectul

şelor - poli urbani de creştere’’.
Domeniul major de interven

şi
Turismului iar Organismul Intermediar - Agen

şterea siguran
şul Bocşa, cartier Bocşa Român şi

identificate ca având un poten
ştere a infrac şi criminalit şa Român şi crearea unui climat

general sigur şi atractiv pentru întreaga comunitate, inclusiv cea reprezentat

Şcoala General
Şcolar Industrial

ZonaAutog

ş
Sala de sport
Şcoala General

şterea calit şi a nivelului de trai al
locuitorilor cartierului Bocşa Român şul Bocşa din Jude ş-Severin prin
îmbun

şa, la
telefon/fax: 0355/56.66.00; 0355/56.56.08 sau e-mail: primariabocsa@yahoo.com.

ţional Regional 2007-2013,
axa prioritar

ţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urban

ţia pentru Dezvoltare Regional

ţia de echipamente de supraveghere s-a urm ţei
cet ţenilor din ora

ţial infracţional mai ridicat, prevenirea fenomenelor de
cre ţionalit ţii ţii în cartierul Boc

ţaAgroalimentar

ţ ţii vieţii
ţul Cara

ţirea serviciilor sociale furnizate.

Pentru informaţii suplimentare, v ţi s ţi Prim

:
�

�

�

�

�

�

�

G u v e r n u l a a d o p t a t
Ordonanţa de Urgenţ

ţia privitoare la exercitarea
dreptului de vot de c ţenii
români aflaţi în str

ţi

ţiile sistemului de ap
ţ

ţional
ţ iun i d in

str ţii,
persoanele în cauz

ţei în statul respectiv. În
practic ţi

ţile statului de re ţ

ţ ţi

ţie de
votare constituit ţara în care
î

ţiei de votare.

ă prin care
se reglementează o omisiune din
legisla

ătre cetă
ăinătate. Până

acum, nu exista nicio prevedere
cu privire la militarii, poli

ărare,
ordine publică ă
na ă trimi

ăinătate. În aceste condi
ă î

ăinătate numai dacă făceau
d o v a d a d o m i c i l i u l u i s a u
re

ă, militarilor
ăinătate,

autorită ă
nu le eliberează documente cu
ajutorul cărora să poată face
dovada cerută de lege, motiv
pentru care nu î

ă, militarii, poli

ă în
ă ă misiunea, vor vota

în baza pa
ă

s u p l i m e n t a r ă d e c ă t r e
pre

ştii şi
personalul civil român din
institu

şi siguran
şi în misiune în

tea t re de opera

şi puteau
exercita dreptul la vot în
str

şedin
şi poli ştilor

trimişi în misiune în str
şedin

şi pot exercita
dreptul la vot. Prin prezenta
Ordonan ştii şi
personalul civil îşi pot exercita
dreptul la vot la orice sec

şi desf şoar
şaportului de serviciu

şi vor fi înscrişi în lista electoral

şedintele sec

Legiferarea unor infrac]iuni s@vâr}ite
împotriva personalului medical

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 772
din data de 15 noiembrie 2012 a fost publicat

şi santatii, s şite împotriva
medicilor, asisten

şita nemijlocit ori prin
mijloace de comunicare direct

şofer de autosanitara, ambulan-
tier sau oric

şte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amend

şite
împotriva persoanelor mentioante anterior, aflate în
exerci

şte cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani.

V şita împotriva persoa-
nelor din sistemul sanitar, aflate în exerci

şte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.
V şita împotriva

persoanelor din sistemul sanitar, aflate în exerci

şte cu închisoare de la 3 la 12 ani.

ă
Legea nr. 212/2012 pentru completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătă

ă legisla ă în
vigoare prin introducerea în cuprinsul Legii nr.
95/2006 a unor sanc

ă ăvâr
ărui

personal din sistemul sanitar, în timpul exercitării
func ătură cu îndeplinirea
atribu

ăvâr
ă contra unui medic,

asistent medical,
ărui alt fel de personal din sistemul

sanitar, aflat în exerci

ă.
Lovirea sau orice acte de violenta săvâr

ătămarea corporală săvâr

ătămarea corporală gravă săvâr

ţii.
Noua lege completeaz ţia penal

ţiuni mai aspre pentru o serie
de infracţiuni din categoria celor împotriva vieţii,
integrit ţii corporale

ţilor medicali sau a oric

ţiei sau pentru fapte în leg
ţiilor de serviciu.

Astfel, ameninţarea s

ţiul funcţiunii ori pentru fapte
îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepse

ţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în
exerciţiul funcţiunii, se pedepse

ţiul funcţi-
unii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii,
se pedepse

ţiul
funcţiunii ori pt. fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiu-
nii, se pedepse

19 No embr 2012 uridice.roi ie , j

În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 760 din data de 12 noiembrie 2012 a
fost publicată Legea nr. 203/2012 pentru
modificarea

ă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circula

ări aduse OuG 195/2002 privind circu-
la ătoarele:

Actul normativ introduce în categoria
autovehiculelor

ă categoria de permisAM,
care poate fi ob ă numai de persoane
cu vârsta minimă de 16 ani împlini

ă sau trei ro ărui viteză maximă prin
construc

ă
ă, cu aprindere

prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu
depă

ă ori, după caz, electric, a cărui
putere nominală continua maximă nu depă-

ă

ă în sus

ă pentru categoria AM
constă numai în verificarea aptitudinilor în
poligoane special amenajate.

Noua lege introduce prevederea ca în
cazul pierderii, furtului sau al deteriorării
permiselor de conducere ori al schimbării
numelui titularului, autorită ă un
duplicat a cărui valabilitate nu poate depă

ă a documentului
înlocuit sau alt permis de conducere.

Alte prevederi se referă la condi

ă valabilitate adminis-
trativă se va realiza la expirarea valabilita

ă efectuarea examinării
medicale. Până în prezent, pentru
reînnoirea unui permis auto expirat, nu era
necesară efectuarea examinării medicale.

Legea mai precizează că eliberarea
permiselor de conducere respective se rea-
lizează fără sus

ă dacă un drum este
prevăzut cu o pistă specială destinată
circula

ă.
Nerespectarea normelor privind

circula ă în
categoria contraven

ă în
materia permiselor de conducere (Directiva
2006/126/CE) instituie o nouă abordare
privind împăr

ări realizează o serie de
echivalări între anumite categorii sau
subcategorii ale permiselor de conducere.

şi completarea Ordonan

şi mopedul, astfel ca pentru
conducerea acestuia este nevoie de
permis de conducere.

În acest sens, pentru conducerea aces-
tuia este introdus

şeşte 45 km/h şi care este echipat
cu un motor cu ardere intern

şeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu
ardere intern

şeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu
dep şeşte 350 kg, neincluzând masa
bateriilor în cazul vehiculului electric.

Examenul pentru ob
şi în cazul celorlalte

categorii, const
ştin şi a

unei probe practice de verificare a aptitu-
dinilor. Proba practic

şi
valabilitatea administrativ

ţei de
urgenţ

ţia pe drumurile publice.
Noua lege va intra în vigoare la data de

19 ianuarie 2013. Cele mai importante mo-
dific

ţia pe drumurile publice sunt urm

ţinut
ţi.

Mopedul este definit ca un vehicul, cu
dou ţi, a c

ţie este mai mare de 25 km/h, dar
nu dep

ţinerea permisului
de conducere AM , ca

ţinerea unei probe
teoretice de verificare a cuno ţelor

ţile elibereaz

ţiile
reînnoirii permisului de conducere.

Astfel, eliberarea unui nou permis de
conducere cu o nou

ţii
documentului, dup

ţinerea unui nou examen.
Cu privire la circulaţia bicicletelor, se

introduce prevederea c

ţiei bicicletelor, acestea vor fi
conduse numai pe pista respectiv

ţia bicicletelor este inclus
ţiilor care vor fi

sanctionate cu amenzi din clasa a III-a de
sancţiuni (de la 6 la 8 puncte-amenda).

Întrucât legislaţia comunitar

ţirea vehiculelor pe categorii,
renunţându-se la subcategorii, noile
reglement

1.

2.

3.

4.

5.

14 noiembrie 2012, juridice.ro

Proiecţia curent ţiei la 5,1% la
sfâr

ţiei (pe ultimele 12 luni) a sc

ţional de Statistic

ă a plasează rata anuală a infla

ă a infla ăzut la 4,96% în luna
octombrie 2012, de la 5,33% în luna septembrie, potrivit datelor
publicate de Institutul Na ă.

BNR
şitul anului 2012 şi la 3,5% la finele lui 2013, niveluri revizuite în sus

cu 1,9 puncte procentuale şi, respectiv, cu 0,5 puncte procentuale.
Rata anual

A fost modificat Codul rutier
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BCE a l La Cairo, în perioada 13-14 noiembrie 2012, a avut loc cea de-a doua reuniune ministerial -
- Comitetul Interna

Între 26 noiembrie
Statele Unite au dep Fran

Statele Unite aleAmericii î

ăsat nemodificată dobânda de referin ă la 0,75% ă UE Liga
Statelor Arabe (LSA)

ăr ă se regăsească după un război, o catastrofă sau ca urmare a migra
ările climatice ă ă pia ă de export pentru China

ă strategia de apărare pentru a contracara cre

ţ
ţional al Crucii Ro

ţite s ţiei ţa ONU
privind schimb ţ ţa

şi reuniunea grupului de lucru UE Egipt şii a lansat un site (Familylinks.icrc.org) pentru a ajuta membrii
familiilor desp şi 7 decembrie va avea loc la Doha Conferin

şit Uniunii Europene, în calitate de cea mai important şi-a retras trupele
combatante dinAfganistan şi recalibreaz şterea puterii militare a Chinei în Pacific

5

Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kirill, a efectuat
recent o vizit şase zile în Israel şi în Teritoriile
palestiniene, prima de la întronizarea sa ca şef al Bisericii
Ortodoxe Ruse în 2009. C

ă istorică de

ălătoria lui "este ca mai importantă
vizita religioasă în Israel, după cea a Papei Benedict al XVI-lea",
în 2009, a spus Ministerul de Externe al Israelului.

Comisia Europeană a acceptat oficial, în
numele Uniunii Europene, banii primi

ării pentru pace
ă inten ă să doneze această

sumă copiilor afecta ăzboaiele

ţi cu ocazia
decern

ţioneaz
ţi de r

premiului Nobel şi a
precizat c

şi conflicte în
întreaga lume.

Statele Unite ale Americii va deveni cel mai
mare producător mondial de petrol în jurul anului
2020, depă ă, potrivit
unui raport publicat de Agen ă a
Energiei (AIE)

ă în 2035.

şind temporar Arabia Saudit

şi nu va mai avea nevoie de importuri
pân

ţia Internaţional

Capsulele tradi -
-

-

ţionale folosesc la reîntoarcerea pe
P

ţiale s
ţial în epoca Apollo, ideea a fost abandonat

ţiuni
pentru reintrare

ţiale.
Conceptul ar da unei capsule stabilitatea

ţionare. Vântul care trece prin lamelele rotorului când
capsula coboar

ţie, care a fost testat în mod repetat pe elicoptere, dar
niciodat ţiale.

"Scopul testelor pe care le facem noi aici este de a studia
cum s ţinem pornirea rotorului," a declarat Jeff Hagen, un
inginer de la Johnson Space Center din Houston. F

ţializa
rea mi

ţii de siguranţ

ţa c

ţii. Testarea conceptului este
la început. Va urma eliberarea unei eli-capsule ridicat

ţime urmat
ţifice de pe Staţia Spaţial ţional

ământ para ă atingă, oarecum
necontrolat, solul sau oceanul.Acest lucru se poate schimba.

Cercetătorii de la NASA testează un sistem de rotor, care
ar permite capsulelor spa ă zboare ca elicopterele.
Propusă ini ă în
favoarea mai u

ă ar putea ateriza u
ă mai largă de op

ă de ingineri a adus o pereche de capsule, modele
la scară de dimensiuni mici, la centrul de asamblare al
vehiculelor de la NASA Kennedy Space Center din Florida,
pentru a încerca un rotor care ar putea fi folosit în loc de
para

ă le-ar pune în mi

ă pe nave spa

ă ob
ără un mo

tor, principala problemă este desfă ă
ării lamelelor fără folosirea unui dispozitiv de putere.

Conceptul rotorului se potrive

ă cu motoarele lor valoroase la sfâr

ă ă. La fel ca ă,
acestea ar fi controlabile tot drumul în jos

ătorii au subliniat că munca lor încorporează
elemente prezente diferite pentru a crea ceva inovator.

"Cu o sută de ani în urmă, au existat camere foto, telefoa
ne ără fir pentru a trimite codul Morse,
tehnologii separate care lucrau individual", a declarat Les
Boatright, un inginer de la Kennedy. "Acum, avem un telefon
care face toate cele trei lucruri

ăm tehnologia capsulei de reintrare
ă într-

un mod inovator facem ceva care nu a existat înainte".
Echipa de dezvoltare a mai dat exemplu unele bombe care

au aripioare ce se deschid în condi ă la viteză
mare. Vehiculele de reintrare ar putea folosi un mecanism
similar cu aripioarele, cu diferen ă lamele capsulei ar
începe rotirea aproape imediat după deschidere. Aripioare de
control se vor deschide pe partea laterală a capsulei, pentru
păstrarea echilibrului ă

ă de un
balon la mare înăl ă de o capsulă ce revine cu probe

ă Interna ă.

şute care le permit s

şoarei şi mai ieftine paraşute.

O eli-capsul şor şi aproape oriunde.
Acest nivel de control ar oferi o gam

şi aterizare.
O echip

şute la întoarcerea navei spa
şi controlul unui

elicopter, dar nu ar fi nevoie de alimentare, lipsind un motor de
ac

şcare, un proces numit
autorota

şurarea corect şi ini
şc

şte, de asemenea, foarte
bine pentru rachete portante, a spus Hagen. În loc de a le
arunca împreun şitul
misiunii, ar putea fi construite rotoare în cadrul rachetei şi

desf şurate în etapa descendent şi la capsul
şi ar ateriza lin

pentru a salva toate componentele importante.
Cercet

şi au existat dispozitive f

şi este o fuziune de tehnologie.
Ei bine, în acelaşi mod lu şi
tehnologia rotorului de elicopter şi din fuziunea celor dou

şi stabilit

ştiin

Perspectiva pe termen scurt pentru economia UE rămâne fragilă, însă se
preconizează o revenire treptată la cre ă care
se va accentua în 2014.

Pe o bază anuală, se estimează că PIB-ul va scădea cu 0,3% în UE
ă o cre

ămâne foarte ridicată.
Dezechilibrele interne

ă să afecteze cererea internă în unele
ări, iar activitatea economică diferă semnificativ de la un stat membru la altul.
În acela ă ăzut în prima decadă a UEM
în unele state membre, se reface treptat, astfel încât se previzionează o
cre ă a exporturilor, pe măsură ce activitatea comercială la
nivel mondial î

ă dea roade în perioada care
face obiectul previziunilor, în timp ce progresele realizate în ceea ce prive

ă întărească sentimentul de încredere. Acest
lucru ar urma să pregătească terenul pentru o expansiune mai puternică

ă în 2014. Pentru 2014, se preconizează o cre

După scăderea înregistrată în cel de-al doilea trimestru al anului 2012, se
estimează că activitatea economică nu se va redresa înainte de sfâr

ă că, în 2013, cre ă,
urmând să se consolideze pu ă că exporturile nete vor
continua să contribuie la cre ă ar urma să rămână la un
nivel redus în 2013 ă înceapă să se redreseze abia în 2014, întrucât
continuă să fie frânată de actuala reducere a efectului de levier din unele
state membre ă că
acest proces î ă. Se a ă
ca rata ă atingă un nivel maxim de pu

ămân scăzute pentru ansamblul UE, costurile de finan ă
semnificativ de la un stat membru la altul Gra

ă ăr
ă redusă riscă să afecteze oferta de credite.

Cre
ămas principalii factori determinan

ă că infla ădea sub 2% în
decursul anului 2013.

Consolidarea bugetară continuă să progreseze. Se preconizează că
deficitele publice vor scădea la 3,6% în UE

ă o consolidare
continuă, de ă, iar deficitele publice ar urma să atingă 3,2% din
PIB în UE ă, de asemenea, în
îmbunătă ărilor, va fi, în
UE, de 1,1 puncte procentuale din PIB în 2012

ă generală în 2012 se men
ă că aceasta va cre

ă se va stabiliza ulterior.
Măsurile strategice puternice luate la nivel na

ă situa ă s-ar dovedi mai
defavorabilă decât se prevede. Pe de altă parte, având în vedere recentele
decizii strategice, tensiunile de pe pie ădea
mai rapid, iar încrederea se poate întări mai mult decât se a ă, ceea ce
va avea un impact pozitiv asupra cererii interne. Riscurile legate de evolu

şterea PIB-ului în 2013, tendin

şi cu
0,4% în zona euro în 2012. Pentru 2013, se preconizeaz ştere a PIB-
ului cu 0,4% în UE şi cu 0,1% în zona euro. Potrivit previziunilor, rata
şomajului în UE va r

şi externe mari acumulate în anii care au precedat
criza se reduc, dar acest proces continu

şi timp, nivelul competitivit

ştere progresiv
şi reia avântul. Noile progrese realizate în ceea ce priveşte

consolidarea finan

şte
arhitectura UEM vor continua s

şi
mai omogen ştere a PIB-ului cu
1,6% în UE şi cu 1,4% în zona euro.

şitul
anului. Se preconizeaz şterea PIB-ului va fi foarte modest

ştere. Cererea intern
şi s

şi de realocarea resurselor între sectoare. Se estimeaz
şi va pune amprenta asupra pie şteapt

şomajului s şi de 12%
în zona euro în 2013, deşi cu mari diferen

şi r

şi dificult
şi activitatea economic
şterile înregistrate de pre şi de impozitele indirecte au

r

şi se preconizeaz

şi la 3,3% în zona euro în 2012.
Informa

şi destul de lent
şi 2,6% în zona euro. Acest fapt se reflect

şi de 0,7 puncte procentuale în
2013, iar în zona euro, de 1,3 puncte procentuale şi, respectiv, de 0,9 puncte
procentuale. Datoria public

şi la 87% din PIB în UE. Pentru 2013, se estimeaz şte
la 95% din PIB în zona euro şi la 89% în UE, dar c

şi la nivelul UE,
precum şi progresele înregistrate în ceea ce priveşte reformarea cadrului
institu

ştere. Încrederea şi perspectivele de creştere ar fi
afectate dac

şteapt

ţ

ţ
ţii, care a sc

ţelor publice stau la baza acestui proces de reechilibrare.
Reformele structurale întreprinse ar trebui s

ţin în 2014. Se estimeaz

ţei forţei de munc
ţin sub 11% în UE

ţe între statele membre.
De ţare difer

ţie unor decizii strategice re
cente, tensiunile s-au calmat, de ţile din anumite p ţi ale sectorului
bancar

ţurile la energie
ţi ai inflaţiei preţurilor de consum în

ultimele trimestre. Cu toate acestea, presiunile subiacente asupra preţurilor
interne sunt moderate ţia va sc

ţiile disponibile cu privire la bugetele pentru 2013 indic

ţirile structurale ale soldului bugetar care, potrivit estim

ţine la 93% în zona
euro

ţional

ţional al UEM au redus riscurile de deteriorare care ameninţau
perspectivele de cre

ţia de pe piaţa forţei de munc

ţele financiare din UE ar putea sc

ţia
inflaţiei sunt în mare parte echilibrate.

O redresare modestă în 2013

Progresul consolidării bugetare

-

(Comisia European : IP/12/1178, 07/11/2012)ă

Previziunile de toamnă
2012-2014

Angela Merkel prezint@
viziunea sa privind UE la
Parlamentul European

UE trebuie să găsească curajul pentru
reformă ării, a
declarat cancelarul german Angela Merkel în
fa ă viziunea sa
asupra unei Europe remaniate, Merkel a
subliniat nevoia de a proteja euro, în timp ce
liderii grupurilor politice au făcut presiuni pentru
mai pu ă austeritate ă mai
ambi ă, în special în ceea ce prive

ă
euro s-a transformat într-o căma ă de for ă.

Viziunea Angelei Merkel a fost centrată pe
consolidarea coordonării politicii economice

ă fiscală comună. Cancelarul german a
pledat de asemenea în favoarea unui buget al
zonei euro, care să fie folosit pentru a acorda
compensa

ă.
Liderii grupurilor politice au făcut în mod

repetat presiuni asupra Angelei Merkel pentru a
da dovadă de mai multă determinare politică.
Grupul PPE a subliniat necesitatea unui buget
european capabil să dinamizeze economia UE.
S&D, grupul Verzilor

ă care să pună accentul mai pu

ătre o Europă federală.
Reprezentan

ă parte, au insistat asupra posibilită
ărăsi sistemul monedei unice.

şi pentru aprofundarea integr

şi o politic
şte

bugetul european. O minoritate a sus
ş

şi o
politic

şi GUE au solicitat un nou
plan anti-criz

şi ELA, pe de
alt

ţa deputaţilor. Punând în evidenţ

ţin
ţioas

ţinut c
ţ

ţii statelor pentru eforturile lor de
reform

ţin
pe austeritate. Liberalii au subliniat necesitatea
de a avansa rapid c

ţii grupurilor ECR
ţii statele

de a p
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Summit-ul CFM al UE pentru
perioada 2014-2020

La 20 noiembrie, Consiliul Afaceri Generale
a avut ultima sa reuniune înainte de Consiliul
European special din 22-23 noiembrie. Summit-
ul este dedicat cadrului financiar multianual
(CFM) al UE pentru perioada 2014-2020.

Problema este acum în mâinile liderilor
europeni. Preşedintele Van Rompuy va lua în
considerare reac

şi
va prezenta un proiect revizuit al concluziilor.

Scopul negocierilor CFM este de a defini
ciclul bugetar urm

ţiile statelor membre la
proiectul de concluzii al Consiliului European

ţi bani poate cheltui UE;
programele de cheltuieli care determin

ţi banii;
norme care definesc modul în care ar trebui

s ţate cheltuielile.

ător
limitele de cheltuieli care determină cât de

mul
ă pe

ce ar trebui să fie cheltui

ă fie finan

:
�

�

�

Japonia, China şi Coreea de Sud

Preşedintele american Barack Obama

Secretarul de stat american, Hillary Clinton

au anun

şoar

şi Beijing sau Tokyo şi Seul.
În paralel cu discu

şi cei şase parteneri regionali, inclusiv Japonia,
China şi Coreea de Sud au anun

ş
şcare spre crearea aşa-numitului Parteneriat

Economic Regional (RCEP) vine într-un moment când
Statele Unite ale Americii, împreun

şteptat s
şi vor fi finalizate pân şitul anului 2015.

l-a îndemnat
pe Mahmoud Abbas, preşedintele palestinian, s

şitul
acestei luni. Israel şi Statele Unite se opun paşilor
palestinienilor în cadrul ONU, spunând c

şi cer
guvernelor s şterea Palestinei la
ONU, în conformitate cu cele mai recente sondaje. Nu
este clar ce impact va avea noul conflict din Fâşia Gaza.

, va
p

şedintelui reales, Barack Obama, la 20 ianuarie, a
confirmat Departamentul de Stat.

Numele vehiculate pân

şuluiAnapa.
Întregul gazoduct South Stream este în valoare de 16

miliarde euro, din care 6 miliarde de euro pentru sec
şi 10 miliarde de euro pentru sec

şul Varna, în Bulgaria, va intra în Serbia în apropiere
de Zajecar şi va continua prin Ungaria şi Slovenia, termi
nându-se în Italia, la 11 kilometri de grani

şi altul spre Republica Srpska. Nu este înc

ţat în mod
oficial începerea negocierilor pentru un acord trilateral de
liber schimb. Discuţiile se desf

ţa
diferitelor obstacole, cum ar fi o disput

ţiile trilaterale, liderii din cele zece
state membre aleAsociaţiei Naţiunilor dinAsia de Sud-Est
(ASEAN)

ţat lansarea negocierilor
p un acord de liber schimb la nivel regional care ar
putea crea o piaţ

ţ
ţ liber

printr-o iniţiativ

ţiei Naţiunilor Unite de la sfâr

ţii Organizaţiei pentru Eliberarea
Palestinei (OEP) au distribuit un proiect de declaraţie
Adun

ţenilor din ţ

ţia pe care o deţine dup ţia
împreun

ţiale din 2004, Susan Rice,
ambasadorul american la ONU, Consilierul pentru
Securitate Naţional

ţiunea
de pe teren ţiunea
subacvatic

ţa cu Slovenia.
Gazoductul va avea dou

ţia

entru

-

-

ă ă în marja Summit-
ului Asia de Est (EAS). Beneficiile unui acord de liber
schimb trilateral, Tokyo, Beijing, Seul au prevalat în fa

ă teritorială între
Tokyo

ă integrată uria ă cu peste 3 miliarde de
oameni. Mi

ă cu alte ări din Asia-
Pacific, încearcă crearea unui alt bloc de comer

ă numită parteneriat Trans-Pacific.
Negocierile sunt de a ă înceapă la începutul

anului viitor ă la sfâr

ă nu
ceară statut de stat nemebru observator la Adunarea
Generală a Organiza

ă statalitatea
palestiniană trebuie să fie realizată prin negociere.

Reprezentan

ării Generale cu privire la statutul Palestinei.
Majoritatea cetă ările vest-europene cred

că palestinienii ar trebui să aibă propriul lor stat
ă voteze pentru recunoa

ărăsi func ă ce va asigura tranzi
ă cu succesorul său, după învestitura

pre

ă acum pentru acest post sunt
John Kerry, fostul contracandidat al lui George W. Bush
de la alegerile preziden

ă, Tom Donilon.

va începe
pe 7 decembrie, pe coasta rusă a Mării Negre, în
apropierea ora

ă din Marea Neagră.
Traseul se va întinde de la Marea Neagră până la

ora

ă ramuri, ambele din Serbia - unul
spre Croa ă
decisă prelungirea unei ramuri până înAustria.

Segmentul "în mare" al South Stream va fi la adânci
mea de aproximativ doi kilometri, în lungime de 925 km, în
timp ce segmentul pe sol va fi de 1455 km lungime.

Construirea gazoductului South Stream



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament, 2 camere, et.
1/4, confort 2, în suprafaţ

ţa, în zona centrul
Militar. Apartamentul nu are
îmbun ţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, situat în Re ţa,
centru, 650 mp + cas

ţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vil

ţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

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

ând spaţiu comercial în supra

faţ
ţa, str.

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

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

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

ţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

ţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez cas

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

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

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

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

ă, 1.400 mp, situat
în Re ă complet ătită
pentru activită

ă
de 500 mp, situat în Re

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

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Vând grâu

ă pliantă,
75 lei, un tablou pictat, 85 lei, 2 veio-
ze, o canapea, aproape nouă, 550
lei, o pereche de cizme, din piele,
pentru femei, 50 lei, 2 perechi de
pantofi din piele, o mochetă crem,
un covora

ă pentru baie, un suport din
inox pentru baie, parfumuri origi-
nale, oglindă cu ramă pentru hol, un
aragaz Zanussi, 500 lei, 2 chiuvete
pentru baie, cumpăr birou. Tel.
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând congelator, 5 sertare, 500
lei, o fripteuză, 50 lei, un convector
mare, din fontă, 500 lei, un televizor
pentru tir sau autobuz, 800 lei, un
circular, 500 lei, masă de calculator,
100 lei, chiuvetă din inox, 100 lei, un
dulap cu 2 u

ă, prin
teracotă sau

ă, folosit 1 ani, 500 lei. Tel.
0762-056668. (RR)

Vând canapea extensibilă cu 2
fotolii, 750 lei, aragaz cu 4 ochiuri,
150 lei, aragaz cu 3 ochiuri, 130 lei,
un frigider, 150 lei. Tel. 0726-
608578. (RR)

Vând ma ă de
ă, 890 €

negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)
Vând porc, 180 kg. Tel. 0762-

188929. (RR)
Vând tăura

ă din piele de oaie, 100 lei, 2 geci,
50 lei/bucata, o scurtă de femei, 150
lei. Tel. 0356-456231. (RR)

ăre

ărădia vi

ă cu
monitor de 17 inch la 350 lei. Tel.
0763-906047.

Cumpăr display PSP Sony seria
3000 (prefer 3004). Tel. 0731-
298374.

Cumpăr timbre filatelice

ă de Zalău. Tel.
0744-256778 sau 0745-391600.

ă frigorifică Arctic,
capacitate 215 l, congelator, 73 l,
450 lei. Tel. 0766-369932

Vând ieftin vitrină ă corpuri
de bucătărie. Tel. 0770-889631,
0721-438048

Vând sorb de tras apă din
fântână, italian, o chiuvetă, toaletă,
căru ă cu ro

ământ, mari, diferite
ziare, colec

şi porumb, 1,3 lei
negociabil, la cantitate mare. Tel.
0255-526023. (RR)

Vând schiuri, 75 lei, uş

ş rotund persan, 35 lei,
oglind

şi, 350 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând porc, 100 kg. Tel. 0761-
690834. (RR)

Vând cazan pentru central
şemineu, pe lemne, în

stare bun

şin şlefuit, cu
aspirator, profesional

ş, 200 kg, 10 ani,
1.800 lei negociabil. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând 67 de capre. Tel. 0764-
654307. (RR)

VândAlain Delon, 150 lei, o gea-
c

şu cu alb. Pre

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

Vând monitor crt de 17 inch cu
40 lei în stare perfecta de
func

şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfecta pre

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

Vând palinc

şi dou

Vând doi canari cânt

Vând combin

ţi. Tel.
0770-389533.

Vând la V ţea de 4 luni,
culoare ro ţ 1500 lei
negociabil. Tel. 0721-036856.

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

ţionare. Tel. 0764-335767
Vând monitor crt de 19 inch cu

50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei

ţ 200
lei. Tel. 0763-906047.

Vând calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2,8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreun

ţ ţi de lemn, 3 costume de
haine. Oale de p

ţii vechi, anii 60-70. Tel.
0255-232955

Vând tablet

ţi de beletristic

ţ modic,
costum naţional femeiesc

ţ negociabil, robot de
buc

ţei. Tel. 0724-
761770.

Vând vac

ţi,
lungimea pân

ţionare, 100 €
negociabil, o mobil

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

Cump

ţ din aur, 30 cm
lungime, 22 gr, 2.900 lei. Tel. 0355-
409985, 0727-199030. (RR)

Vând ţigl

ă cu Android iRobot,
în perfectă stare. Tel. 0724-169067.

ăr ă, psiho-
logie, filosofie, opere ale muzicieni-
lor, artă plastică, toate la pre

ărbătesc, pre
ătărie. Tel. 0770-445699
Vând bufet bucătărie, nou, com-

pus din 2 corpuri, 500 lei negociabil.
Tel. 0720-311810

Dăruiesc că

ă tânără, rasa Hols-
tein, gestantă, 3.300 lei, o junincă,
2.000 lei negociabil. Tel. 0255-
243110, 0745-654658. (RR)

Vând vacă, grasă, 7 ani, pentru
tăiere, 1.700 lei, un mânz semi-
muran, 6 luni, 1.800 lei. Tel. 0740-
145324. (RR)

Vând fluier vechi, de peste 112
ani, 350 lei negociabil, un flaut vechi
de peste 100 ani, 350 lei negociabil.
Un palton din piele, pentru bărba

ă la genunchi, mări-
mea 50-52, 150 lei negociabil. Tel.
0722-440654. (RR)

Vând centrală Hidrotem, pe gaz,
cu tiraj natural, 500 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând calculator Pentium 4, cu
monitor, tastatură

ă stare de func
ă de dormitor,

completă, 1.400 lei, un pat de
dormitor, mare, 600 lei, schiuri,
bocanci de schi

ă, 3 ani, 2.000 lei, o
mânză de 7 luni, 800 lei, purcei, 300
lei/perechea. Tel. 0732-982025. (rr)

Vând tăura

ă
caldă, Bosch, foarte bun, 300 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând aragaz Zanussi, în stare
perfectă, 450 lei, o hotă cu două
motoare

ăura

ăr căldare din aramă, 30-
40 l. Tel. 0748-303741. (RR)

Vând mânză, 14 luni, neagră,
semigrea, 1.400 lei. Tel. 0746-
656847. (RR)

Vând două butelii de aragaz, 50
lei/bucata. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând orgă Yamaha, 280 lei,
televizor color, 100 lei. Tel. 0768-
060730. (RR)

Vând rochie de mireasă, 500 lei
negociabil. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând lan

ă veche, mare ă,
50 bani/bucata negociabil. Tel.
0743-033170. (RR)

Vând mobilier vechi, totul la 350
lei. Tel. 0731-191130

Vând boiler electric, 50 l, nou,
250 lei negociabil. Tel. 0355-416910

Vând c

.

şi
b

şi mouse, 400 lei,
calculator cu monitor lcd, de 17 cm,
550 lei, monitor lcd, 150 lei, GPS,
150 lei. Tel. 0769-280849. (RR)

Vând copiator, marca Xerox, în
perfect

şi patine. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând o mânz

ş, 200 kg, 1.800 lei.
Tel. 0720-725826. (RR)

Vând instant pe gaz, pentru ap

şi 3 viteze, 150 lei. Tel.
0747-081224. (RR)

Vând 16 oi, 400 lei/bucata, un
t ş, 3 luni, 1.000 lei. Tel. 0743-
508299. (RR)

Vând 2 calculatoare, Pentium 4,
complete, 500 lei, imprimante, un
televizor color, diagonala de 55 cm,
320 lei neg Tel. 0744-759866. (RR)

Vând sistem home cinema, 5+1,
noi, 500 lei, o cutie muzicala veche,
pentru bijuterii, pre

şi mic

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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lei
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46
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ANUNŢ PUBLIC
S.C. TUDOR ALIN S.R.L. cu sediu social în comuna Slatina-

Timi ţ
ţinere a autorizaţiei de mediu la

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf
ţiei pentru Protecţia Mediului

Cara
-

ş, nr. 532, jud. Caraş-Severin, anun

ş-Severin, pentru
activitatea încadrat şurat

ş CSA127-128.
Informa şurat

ş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi între
orele 08 16 şi vineri între orele 08 - 14 .

ă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de ob

ă la cod CAEN 0812, desfă ă în Slatina
Timi

ă ă
se pot depune, în scris la sediulAgen

00 30 00 00
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Vând ma

ţ
ţie muzical

ţi,
800 € neg. Tel. 0255-233912. (RR)

Vând sob

ţi. Tel. 0728-502251.
Vând frigider mic, 100 lei. Tel.

0748-362533, 0255-244199. (RR)
Vând c ţ

ţie de emisie-recepţie,
170 lei, pentru taxi. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând 4 claie de fân, 550-650 lei,
sau dau la schimb 2 claie pentru un
tractor de lemne, sau 2 claie de fân
pentru 6 oi. Tel. 0255-234023. (RR)

Vând 13 purcei de 3 luni, 250
lei/bucata negociabil, 2 porci, 150
kg, 8 lei/kg. Tel. 0734-609970. (RR)

Vând 2 viţei, 150-160 kg, 10
lei/kg. Tel. 0761-332486. (RR)

Cump
ţ

-

rr
ţei, de oriunde,

plata pe loc. Tel. 0765-509055. (RR)
Vând mas

-

-
-

ţ -
-

ţ 65 €. Tel. 0749-
044785.

Vând hain

ţ 90 lei.
Tel. 0740-381856.

Vând drujb

ţionare -
ţ neg. Tel. 0745-205931.

Vând calculator Pentium4 dual
core cpu E5700, 3.00ghz, 4gb (ram)
64-bit system type monitor lcd dia-
gonala 19 sistem 2.1 toate noi. Tel.
0765-807448.

Vând tv led 40 inchi Philips
model nou 600 € negociabil. Tel.
0748-878880.

Adidasi Adidas 50 €. Tel. 0748-
878880.

Vând drujbe noi osvarna origina-
le serie 450 0

Vând urgent un telefon fix f

ţ
foarte avantajos, sunt din Re ţa.
Tel. 0751-132460, 0752-123434.

şin

şi, 50 lei, o dormez

şrot de floarea soarelui,
1.5 lei/kg, m

şi
baloturi de fân, 14 porci, 90-115 kg,
8.5 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând c

şi b

şi un
vi el. Tel. 0255-218430, 0355-
409074. (RR)

Cump

şi mai multe
jocuri, 450 lei. Tel. 0722-356436. ( )

Cump şi vi

şin şlefuit cu aspi
rator, profesional

şi 280 lei,
m

şi de sticl

şi cl
şi 2 s

şi culori. aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând vitrina termopan 230/95,
culoare alb

şi trusa de scule afe
rent

şi 240.Tel. 0748-87888

şi alimentator, la un pre
şi

ă de stors rufe, 50
lei, un cuier de haine, 50 lei, un du-
lap cu 3 u ă, 50 lei,
un dulap mic, 50 lei, 2 mese, 100 lei,
4 scaune, 50 lei. Tel. 0731-191130

Vând canapea 3-2-1, 1.500 lei
negociabil. Tel. 0747-793525

Vând
ăcinătură pentru ani-

male, 1.5 lei/kg, baloturi de paie

ăru ă, un boiler de 80 l,
aproape nou, sta ă, origi-
nală, cu 2 boxe, potrivită pt. nun

ă Vesta, 400 lei, 50 l de
vin, de anul acesta, 6 lei/l. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând masă de tenis pliantă,
240/152,5/76, aproape nouă, 100 €.
Tel. 0752-905354. (RR)

Vând porc, 230 kg, 8 lei/kg
negociabil. Tel. 0727-935127. (RR)

Vând aspirator cu butoi de apă,
adus din America, 50 €, orgă elec-
tronică, 50 €, ceasuri de mână pt.
dame ărba

ăru ă, echipată complet,
pentru tractor, 500 € negociabil. Tel.
0255-234130. (RR)

Vând sta

ăr cazan de fontă

ăr porc, 150-170 kg. Tel.
0729-471003. (RR)

Vând 2 purcei de 2 luni, 450 lei/
perechea. Tel. 0765-074080. (RR)

Vând consolă Wii cu 2 teleco
menzi, rachetă de tenis

ăr vaci

ă de biliard, completă,
în stare perfectă, 500 €, un motor
electric, 300 €, masă de circular,
cruci de marmură albă, cumpăr ma
să de tenis. Tel. 0255-234364. (RR)

Vând porci, 6 luni, 40-50 kg, 400
lei/bucata. Tel. 0720-363403. (RR)

Vând ma ă de
ă, 830 € negocia

bil. Tel. 0770-457007. (RR)
Vând dulap cu 2 u

ăsu ă de sufragerie 100 lei, como
dă de tv cu u ă 180 lei. Adu
se din Germania. Tel. 0749-044785.

Vând skiuri ăpari de toate
mărimile ănii, aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând în Anina covoare de
diferite mărimi

ă, pre

ă de blană sintetică,
scurtă, cu cordon în talie, culoarea
neagră, mărimea XXL. Pre

ă made în Germania,
nouă, lama 40 cm, perfecta stare de
func

ă. Pre

ără
fir, marca Panasonic, nou, complet
cu suport



Caut b

-

Recuperez taxa de prima
inmatriculare, taxa de poluare

ătrâni sau copii pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275

Caut spre îngrijire, bătrână,
deplasabilă, sau copil, dus-adus
grădini ă,, menaj u

ăie ă.
Tel. 0729-115691

Tai lemne cu drujba, defri

ăresc sau lemn de foc.
Tel. 0743-092858

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

ără plata taxei de prima
înmatriculare. Tel. 0727-505315.

Cameraman cu peste 10 ani ex-
perien ă în domeniu filmez

ţ
ţii, clasele I-VIII. Tel. 0748-301892

Primesc fete sau b ţi în gazd

ţi, fag

ţ

şor, predau medi
ta

şez
pomi, vând pale şi brad, pentru
uz gospod

şi
înmatriculez autoturisme second
hand f

şi foto-
grafiez la nunti, botezuri, majorate şi
alte aniversari. Tel. 0729-844264.

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online
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0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

Anina:

B ile Herculane:

Bozovici:

TOTAL JUDEŢ: 5

Ambalator manual: 1;

Şofer de autoturisme şi camionete: 1;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli, zidărie,
gresie, faianţă: 1;

Contabil: 1; Infirmieră: 1;

ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.11.2012
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Oferte-Cereri

de Serviciu

Pensionar

B

ă, cu apartament,
caut rela ă. Tel. 0770-
391275

Pensionară, văduvă, 59 ani,
1.67/75, doresc să cunosc un
bărbat, văduv, de vârstă apropiată,
pentru o rela ă. Rog
seriozitate. Tel. 0720-827824

Domn singur, 55 ani, 1.73/73,
caut o doamnă singură, brunetă,
simpatică, slăbu ă, în jur de 50 ani,
să aibă cel pu

ărbat, 39 ani, 1.67//68, caut o
doamnă pentru prietenie sau
căsătorie, cu vârsta peste 30 ani.
Tel. 0785-347372

Domn serios sincer cu suflet
curat ofer prietenie adevărată unei
doamne mai suplă până în 45 ani.
Eu 47; 1,64; 73 cu serviciu, o oblig.,
fără vicii. Tel. 0770-495533.

ţie serioas

ţie serioas

ţ
ţin 1.60, aştept sms.

Tel. 0736-390019

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Vând Volkswagen Transporter,
8+1 consum mic, înscris, 1.000 €.
Tel. 0255-244199. (RR)

Vând set de cauciucuri de iarnă,
pentru Logan, 185/65/15, 800 lei.
Tel. 0723-411941. (RR)

Vând Ford Tranzit, de marfă,
înmatriculat, în stare bună, 3.800 €.
Tel. 0757-392158. (RR)

Vând motocicletă Yamaha,
înmatriculată, cauciucuri noi, în sta-
re impecabilă. Tel. 0727-271045 (rr)

Vând Opel Astra, 1996, 1,6 cmc,
1.600 € negociabil. Tel. 0761-
402920. (RR)

Vând Opel Vectra limuzină,
2006, 1.900 cmc, înmatriculat, ava-
riat în partea dreaptă fa ă, 7.700 €
negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)

Vând Cielo, unic proprietar,
2004, gri metalizat, 48.000 km, toate
actele la zi, 2.000 € negociabil, un
Vw Passat, adus dinAustria, 1.500 €
negociabil. Tel. 0763-530529. (RR)

Vând Passat 2001 avariat, 500 €
negociabil. Tel. 0721-411661. (RR)

ă, 2001
abs, servodirec ă, scaune
încălzite, geamuri electrice, închide
re centralizată, km reali, 5 u

ă, injectoare, capete
distribuitoare. Tel. 0744-852658

Vând Dacia Papuc, 1995, în
stare bună de func

ă, înmatriculat cu nu-
mere de Timi

ă de garaj, 1.6, 3.300 € +
cauciucuri de iarnă, noi, cu factură,
dotată full. Tel. 0745-974507

Caut o carcasă decupată, pen-
tru tractor de 445. Tel. 0785-888582.

Vând set de cauciucuri pentru
Logan, 185/65/15, aproape noi, 800
lei. Tel. 0723-411941. (RR)

Vând Dacia, 1310, în stare de
func

ă
de func ă special,
2.500 €. Tel. 0355-410197. (RR)

Cumpăr Dacia Papuc, 1304,
1307, radiată ori înscrisă, cu acte
sau fără acte, în stare de func

ă,
aproape noi.Tel. 0747-081224. (RR)

Cumpăr tractor, DTC, 445. Tel.
0753-519192. (RR)

Vând tractor, 650, în stare bună
de func

ăr camionetă Volkswa-
gen, 3 locuri + ladă, de tip T4. Tel.
0735-881007. (RR)

Vând Mitsubishi, înmatriculat,
2008, 9.000 €, un Nisan, 4x4, 2007,
7 locuri, pe motorină, 9.500 €. Tel.
0720-292729. (RR)

Vând tractor 445 românesc, la
cheie, 3.000 €. Tel. 0765-074080 (rr)

Vând Dacia Papuc, trac

ă, pentru autoturisme
cu carbura

,

Vând Vw Polo 1,4 benzin

-

Vând pompe electrice alimen-
tare benzin

ţ

ţie

ţionare, 400 €.
Tel. 0785-347372

Vând microbuz, marca Citroen,
transport marf

ţ negociabil.
Tel. 0726-378315

Vând Fiat Stilo, 2001, Euro 4,
ma

ţionare, 550 € negociabil. Tel.
0752-939784. (RR)

Vând Volkswagen, 1300 cmc,
an fabricaţie, 1968, în stare perfect

ţionare

ţio-
nare. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând 4 cauciucuri de iarn

ţionare, 10.000 lei. Tel. 0757-
311013. (RR)

Cump

ţiune
4x4, diesel, covertir omologat, mer-
ge impecabil, 2.200 € negociabil.
Tel. 0745-881895. (RR)

Vând scuter Maluco, 600 €
negociabil. Tel. 0255-234364. (RR)

Vând instalaţie pe gaz, gpl, cu
butelie toroidal

ţie, 700 lei negociabil. Tel.
0744-615698. (RR)

şi frân

şi, volan
reglabil, unic proprietar în România.
Tel. 0729-933095, 0742-402807.

şoara, pre

şin

şi îngrijit

Imobiliare
V nd cas

Vând urgent garsonier
k

.
-

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţie. Tel. 0731-
191130

Vând apartament, 2 camere,
zona Moroasa. Tel. 0729-432111

Vând urgent cas

ţa, camer

ţa, 5
camere, baie, buc

ţ

ţii case de vacanţ

ţ

ţie, 24.500 € negociabil sau
nemobilat 22.000 € negociabil. Tel.
0355-405138, 0770-546568. (RR)

Vând garsonier

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

ă, zona
Ren , 10.000 €. Tel. 0730-476134

Vând casă la Secă
ă, un teren, potrivit

pentru înca o construc

ă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
sat Serendia, 13.500 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667

Vând apartament, 2 camere, în
bloc de 4 etaje, zona Intim. Tel.
0728-696796

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp,
et.3, izolat termic, centrală nouă,
boxă, garaj, Moroasa 2, 45.000 €
negociabil. Tel. 0769-670833

Vând sau schimb, casă, 3
camere, bucătărie, 20.000 €
negociabil. Tel. 0745-241609

Vând casă în Re ă,
bucătărie, baie, hol, gaz, apă.
Curent, 12.000 € negociabil. Tel.
0741-528025

Vând casă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen ă.
Tel.0722-501895

Vând apartament, 3 camere,
zona Govândari, 30.000 €. Tel.
0768-077129

Vând casă, în Anina, 3 camere,
bucătărie, baie, garaj. Tel. 0746-
675008

Vând apartament, 3 camere, în
Govândari, Aleea Narcisei, bl.5,
sc.4, ap.18, 23.000 € negociabil.
Tel. 0355-803294

Vând apartament, 2 camere,
confort 3, str. Sportului, nr. 5, et. 3/4,
semimobilat, vizavi de Comisariat,
neamenajat, 13.500 € negociabil.
Tel. 0772-271943

Vând avantajos grădină, 1.200
mp, aproape de ora

ă, îngră
dit, lângă Mănăstirea Almăjului,
acces auto, curent, zonă frumoasă,
turistică, 4.500 lei. Tel. 0764-258161

Vând apartament, 2 camere,
complet mobilat, centrală, gresie,
faian ă, u ă,
balcon închis, zona Luncă, lângă
Poli

ă, proaspăt
renovată, cu mobilă, zona Luncă,
8.000 €. Tel. 0748-362533. (RR)

şeni, în
centru, lâng

şi

şi

ş, Calea
Caransebeşului. Tel. 0729-057557

Vând urgent 3.000 mp teren pt
construc

şa de la intrare schimbat

CITA IEŢ
SCP MAGISTER SPRLcu sediul n Re i a, str. Horea, bl. 7A, Jud.

Cara -Severin, av nd nr. de nregistrare la UNPIR RFO II 0326/
2007, cheam n judecat pe SC VENUS BOSNEAG SRL cu sediul
n Moldova Nou , str. Nicolae B lcescu, nr. 11, Jud. Cara -Severin,
av nd CUI 1075117, n data de 06.12.2012, ora 9.00, la Tribunalul
Cara -Severin, str. Horea, nr. 2-4, Jud. Cara -Severin, sala 221.
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ă ă

Vând comod

şu cu
negru 100 lei. Tel. 0724-027846.

ă tv cu vitrină, pal
laminat fag în stare perfecta L 80 H
60 pre

ă cu
monitor de 17 inch la 350 lei. Tel.
0763-906047.

Vând cărucior bebe ro

ţ 300 lei neg.Tel.0744-991672
Vând calculator Fujitsu Siemens

Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreun

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

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

ţoli, 200 lei, setul, un cârlig de
remorc

ţinut în garaj,
cu dot

ţinut

ţuri avantajoase,
jante de aluminiu, de 14,15,16,17
ţoli, 550 lei/setul. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Cump
ţie. Tel. 0255-

233683, 0753-519192. (RR)
Vând tractor David Brown, 50

cai putere, motor în 4 pistoane,
2.800 € negociabil, greble de
adunat fânul, pe curele, 400 €
negociabil. Tel. 0767-791282. (RR)

Vând Tico, pentru piese de
schimb, 300 €, tractor, 650, în stare
bun ţionare, 10.000 lei. Tel.
0757-311013. (RR)

Vând tractor, 42 cai putere,
2.950 €, un Ford Transit, 2001, stare
bun

ţie total
ţie asistat ţie pe

lanţ, 5 u

ţoli pentru Ford, 200 lei,
cauciucuri, 165/60/13, de iarn

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

ă, înma-
triculat în Spania, acte valabile un
an, 1.100 € neg Tel. 0757-210955

Vând Mitsubishi Galant 2 l, 137
cai putere, 2.500 €, o motocicletă
Aprilia Chopper, 125 cmc, 600 €,
jante de aliaj pentru Ford Ka, cu
cauciucuri de vară, 160 €, tot setul,
jante de tablă pentru Nissan, pe 13

ă pentru Ford Escort, nou,
200 lei, 2 cauciucuri pentru Dacia
Logan, de iarnă, 150 lei, perechea.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând Logan, 2005,
ări, înscrisă, un Renault

Espace, 2001, 7 locuri, foarte bine
între ă. Tel. 0769-298022, 0746-
768172. (RR)

Vând Peugeot 407 diesel, 2000
cmc, 2005. Tel. 0745-266629. (RR)

Vând tractor Ford, 55 cai putere
în stare bună, adus recent, 2.100 €
negociabil, un microbuz Ford
Tranzit, 6 locuri + marfă, 3.150 €
negociabil. Tel. 0722-435561. (RR)

Vând microbuz Renault Master,
2001, stare irepro ă, 4.000 €
negociabil, dezmembrez Renault
Twingo, 2001, pre

ăr tractor DTC, 445,
Universal, servo-direc

ă de func

ă, 3.950 €. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

Vând Opel Agila, 2002, 1.000
cmc, injec ă, servo total,ABS,
ESP, direc ă, distribu

ă, înmatriculat în Româ-
nia, proprietar, 1.850 €, jante de
tablă, 13

ă, 100
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând 4 cauciucuri de iarnă,
aproape noi, 200/55/16. Tel. 0747-
081224. (RR)

Vând Ford Transit, 2002, înma
triculat, 3.600 €. Tel. 0745-354597.

, m rimea

Vând urgent scuter, marca
Aprilia, 400 lei. Tel. 0730-476134

Vând Yamaha Majestic, 250
cmc, motor defect, 250 €. Tel. 0785-
347372

Vând Audi A6, 2.5 l diesel,
impecabil, 2004. Tel. 0741-112846

Vând microbuz de marf

.

-

şabil

şi, consum foarte mic, stare
foarte bun

Vând dubl
ţie,

pentru VW Polo 6N (2001). Tel.
0742-402807, 0761-815207.

Vând un set de 4 anvelope de
iarn

ţul 90 lei/buc. Tel. 0749-044785.
Vând 4 cauciucuri Master Grip

dimensiunea 175-65-13, preţ nego-
ciabil 700 lei. Tel. 0761-295787.

De vânzare biciclet

ţ 250 €. Tel. 0722-349983.
Vând espas2 benzinar cu acte

an regula franta 1200 € negociabil
sau schimb auto. Tel. 0748-878880.

ă comandă originală,
aproape nouă, are

ă cu profil foarte bun 195/60/14.
Pre

ă mount n
bike cu frână pe disc, 24 de viteze,
cadru aluminiu

şi accelera

şi bicicleta pt. fit-
ness. Pre

Filmez şi fotografiez la eveni-
mente speciale. Tel. 0724-027846.

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

şi erotic
doamnelor indiferent de vârst

şi sun
eu înapoi, sau id: eroticmasaj30

şi veti
avea numai satisfacti. Tel. 0741-
017894.

Zugr

şi exterioare la
pre

şi

şi care au
mai lucrat în domeniu. Se ofer

şi
salariu 700 lei lei net. Tel. 0758-
565774, 0355-809048.

Doamn

şi ofer seriozitate. Tel. 0762-
444446, 0744-208520.

şi mijlocii. Rog şi ofer
seriozitate. Salariu negociabil între
100 şi 700 lei, în func

Zilnic transport persoane în
Germania, Austria şi Italia, la adre-
sa, cu auto noi şi şoferi experimen-
ta

Fac masaj de relaxare

ţuri pentru orice buzunar. Tel.
0752-006242.

Caut pentru angajare la paz
ţa, b ţi cu vârsta

18-50 ani. Prezint

Ţin evidenţ

ţie de activita-
te. Tel. 0762-444446, 0744-208520.

ţi. Preţuri rezonabile. Tel. 0766-
394499, 00393476951302

ă.
Doar sms la tel. 0770-496629

Vreti sa va renozati casa, apelati
la o echipa de profesionisti

ăvim scări de bloc, aparta-
mente, case, executăm lucrări de
finisaje interioare

ă
obiectiv în Re ărba

ă avantaj cei cu
atestat agent pază valabil

ă
contract cu carte de muncă

ă serioasă caut de lucru
îngrijire copii (bonă) sau bătrâni.
Rog

ă contabilitate prima-
ră pt. firme mici

Vând casă, 2 camere, baie,
bucătărie, în Muncitoresc, 20.000 €.
Tel. 0723-741376. (RR)

Vând casă în comuna Glimboca,
4 camere, curte mare, grădină
mare, grădină, 36.000 € negociabil.
Tel. 0355-404169. (RR)

Vând 1.500 mp de teren în
cartierul re

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

Vând apartament, 2 camere,
chiar

ătă

ă, 3 camere,
baie, hol, bucătărie, cămară în
curte, grădină, necesită unele
repara

ă în Zorlen
ădină bună

ă ă
22.000 mp pre

ă,
termopane, complet renovat

şi

şi în 2 rate, 18.000 €. Tel. 0742-
698947. (RR)

Vând apartament, 2 camere, cu
îmbun

şi alte anexe, 13.000 € nego
ciabil. Tel. 0761-402920. (RR)

şi terenuri
extravilan în sat, p şune şi livad

Vând apartament, 2 camere, în
Govândari, etajul 2/4, cu central

şi
mobilat, 23.500 €, sau schimb cu
apartament 3 camere, neamenajat.
Tel. 0728-813340. (RR)

ţean Cuptoare. Tel.
0722-394000. (RR)

Vând apartament, 4 camere, de
comandat, 2 b

ţiri, în cartierul Moroasa,
18.500 €. Tel. 0355-412187. (RR)

Vând urgent cas

ţii. Tel. 0741-232640. (RR)
Vând apartament, în Anina, 3

camere, decomandat, mobilat, beci,
garaj

Vând cas ţu Mare, 3
camere gr

ţ 8000 €. Tel. 0 28
510783.

-

-

7 -
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DE VĂZUT LA TV:
:
Joi Digi Sport 1 si ProTV ora 22:00

Vineri Digi Sport 3 ora 18:00

Vineri Digi Sport 2 ora 19:45

Sambata Eurosport 2 ora 12:00

Sambata Eurosport 1 ora 14:45

Sambata Digi Sport 3 ora 16:30

Duminica Digi Sport 3 ora 11:00

Duminica Digi Sport 1 ora 18:00

FOTBAL Steaua - Stuttgart, Europa League, etapa 5-a

HOCHEI HSC Miercurea Ciuc - ASC Corona Brasov, Liga Nationala

BASCHET MASC. U Mobitelco Cluj - BC Farul Constanta, Liga Nat.

PATINAJ ARTISTIC: Mare Premiu în Japonia - Feminin programul liber

S

HANDBAL MASC.

, Nationala

, Interlagos, cursa

:

:

ĂRITURI CU SCHIURILE: CM Lillehammer în Norvegia - DT 100

: Stiinta Bacau - Maccabi Rishon

POLO: Dinamo - AMEFA Arad Superliga

FORMULA 1:Marele Premiu al Braziliei

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

: -
:

:

23 - 25 nov PATINAJARTISTIC ;
23 - 25 nov FORMULA1 Marele Premiu al Brazilie, ultima etapa;
24 nov RUGBY - , - ;
24 - 25 nov SCHI - ;
30 nov - 02 dec SCHI - .

Japan Grand Prix

Anglia Africa de Sud
ă (m) Lake Louise, Canada

Cupa Mondială (m) Beaver Creek

-
ţia Tonga

Cupa Mondial
Sco BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin Gaz Metan Media

u

ş a învins, mar

şi la diferen
şi dând mari emo

şnuit de joc şi, dup
şit s şi s

şti din
FIBAEurochallenge.

Juc
ş (27 noiembrie), Gaz

Metan Mediaş-Tartu Rock (4 decembrie) şi Khimik-Gaz Metan Mediaş
(11 decembrie). Primele dou

şi de aici, primele dou

şi
finalele în cadrul Turneului Final Four.

ţi, pe
teren propriu, formaţia ucrainean

ţie, juc Ţenter au
început dezastruos meciul cu Khimik, fiind condu ţe mari în
primele dou ţii propriilor fani.
Treptat, Gaz Metan a revenit la stilul s

ţie, unicat pentru echipele române

ţi de Marcel Ţenter vor avea în continuare
urm

ă Khimik, scor 88-86 (41-44), în cea
de-a treia partidă din gr pa D a FIBAEurochallenge.

După trei victorii la rând în competi ătorii lui Marcel

ă sferturi (20-33, min. 13)
ău obi ă 41-44

la pauza mare a reu ă preia conducerea, 45-44 ă încheie
excelent sfertul trei (69-64). Scor final: 88-86, iar ardelenii bifează al
patrulea succes în competi

ătorii antrena
ătorul program: JDA Dijon-Gaz Metan Media

ă clasate din fiecare dintre cele opt grupe
se vor califica în optimile de finală, fază care se va disputa sub forma a
patru grupe de câte patru echipe. La fel, ă clasate
vor atinge sferturile de finală, care se vor derula sub formă de play-off,
în sistemul "cel mai bun trei dintre meciuri". Vor urma semifinalele

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
: Gaz Metan

Medias - Petrolul Ploiesti, ora 18:00 - Digi Sport; Concordia Chiajna -
Gloria Bistrita, ora 19:00 - Dolce Sport; Dinamo - Otelul Galati, ora
20:30 - Digi Sport; : U Cluj - CFR Cluj, ora
18:00 - Digi Sport; Ceahlaul - Rapid, ora 20:30 - Digi Sport;

: Astra - Pandurii, ora 20:30 - Digi Sport;
: Turnu Severin - Viitorul Constanta, ora 18:00 - Digi Sport;

CS Vaslui - CSMS Iasi, ora 19:00 - Dolce Sport; FC Brasov - Steaua,
ora 20:30 - Digi Sport.

Etapa 17/34: 23 - 26 nov 2012: Vineri, 23 noiembrie

Sambata, 24 noiembrie
Duminica,

25 noiembrie Luni, 26
noiembrie

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 16-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 16 13 2 1 37 12 41p
Pandurii Tg. Jiu 16 10 3 3 27 19 33
Astra Giurgiu 16 9 4 3 32 18 31
FC Vaslui 16 8 4 4 26 18 28
Petrolul Ploiesti 16 7 6 3 25 15 27

. CFR Cluj 16 7 4 5 31 20 25
7. Rapid Bucuresti

Dinamo Bucuresti 16 6 5 5 23 19 23
9. FC Brasov 16 5 5 6 19 23 20

. Concordia Chiajna 16 5 5 6 15 20 20
11. Viitorul Constanta 16 4 7 5 18 19 19

Ceahlaul Piatra Neamt 16 5 3 8 21 30 18
13. Otelul Galati 16 4 7 5 19 20 17

Gaz Metan Medias 16 4 4 8 15 25 16
5. U Cluj 16 4 3 9 16 31 15p

16. CSMS Iasi 16 4 2 10 14 21 14p
17. Gloria Bistrita 16 2 5 9 12 30 11p
18. CS Turnu Severin 16 1 5 10 12 23 8p

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

16 7 4 5 19 18 25p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL FEMININ
Campioana României Oltchim Râmnicu Vâlcea a fost repartizat

:

-

ă
de sor ă a Ligii Campionilor la handbal feminin.
Neînvinsă în cele ă a
grupelor, Oltchim va da piept în 2013 cu Zvezda Zvenigorod (Rusia),
Krim Mercator Ljubljana (Slovenia)

Grupele principale ale Ligii Campionilor
Grupa 1: Gyori ETO, Larvik, Buducnost, Randers.
Grupa 2: Zvezda Zvenigorod, Oltchim, Krim Mercator, Ferencvaros

Budapesta.
”Este o grupă destul de grea. Ar fi fost mai bine să picăm cu Gyor

ă scăpăm ele în semifinale. Nu ne-am dorit Zvezda din cauza
drumului lung”, a declarat Oana Manea, pivotul Oltchimului.

Andrei Luca (vicepre ă nu mai contea
ză adversarul la acest nivel. Sunt acelea ă de
Ferencvaros. Am discutat

ălătorii, bilete, număr de suporteri. To
ă, dar Zvezda este o echipă imprevizibilă ă

bine pe teren propriu. Krim a arătat în ultima perioadă o dezvoltare a
calită

ări, au trecut de grupe ă”.
Cristian Ga ă mai u ă decât

cealaltă. Oltchim nu trebuie să aibă temeri suplimentare, iar Zveda este
principala favorită alături de Oltchim”.

Faza grupelor principale se va desfă
ă clasate din

fiecare grupă se califică în semifinale.
Etapa 1 - Oltchim - Ferencvaros (02/03 Februarie)
Etapa 2 - Krim - Oltchim (09/10 Februarie)
Etapa 3 - Oltchim - Zveda (16/17 Februarie)
Etapa 4 - Zvezda - Oltchim (02/03 Martie)
Etapa 5 - Ferencvaros - Oltchim (09/10 Martie)
Etapa 6 - Oltchim - Krim (16/17 Martie)
Programul nu este sută la sută final ări de

ultimă oră în func
ălilor.

ţi în Grupa 2 principal

ţe cunoscute în afar

ţi adversarii
sunt de luat în seam

ţii jocului, iar cei de la Ferencvaros sunt optimi

ţu (pre

ţie de interesele televiziunilor care transmit meciurile

şase meciuri disputate în Grupa A din prima faz

şi FTC Budapesta (Ungaria).

şi
s

şedinte Oltchim): ”Aproape c
şi fe

şi cu adversarii noştri şi am trecut deja la
detalii cu privire la c

şi joac

şti. Au venit din
calific şi acum sunt în runda principal

şedintele FRH): ”Este o grup şoar

şura în intervalul 2/3 Februarie
- 9/10 martie 2013. Meciurile vor fi tur-retur, iar primele dou

şi poate suferi modific

şi de disponibilitatea s

�

�

�

�

�

�

�

�

Calendarul celor şase etape

HANDBAL MASCULIN
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 8-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 8 8 0 0 243 168 16p
Stiinta Dedeman Bacau 8 6 0 2 237 194 12

3. Potassia Turda 8 6 0 2 252 226 12p
4. CSM Bucuresti 8 4 1 3 230 205 9p
5. HC Odorhei 7 4 1 2 216 213 9p

7. Universitatea Suceava
U Politehnica Timisoara 7 3 0 4 165 166 6

9. Pandurii Tg. Jiu 8 3 0 5 192 209 6
. CSM Ploiesti 8 2 0 6 220 251 4

11. Dinamo Bucuresti 8 1 0 7 201 264 2
U Transilvania Cluj 8 1 0 7 185 261 2

2. p

8 4 0 4 232 226 8p
8 p

p
10 p

p
12. p

6. CS Caras Severin 8 3 2 3 197 187 8p

Etapa 9/22: Sambata,24 noiembrie 2012:
Energia Lignitul Pandurii Tg.

Jiu - CS Caras Severin
ASC Potaissa Turda - HC Odorhei;

; CSM Ploiesti -CSM Bucuresti; Stiinta Mun
Dedeman Bacau - HCM Constanta; Univ. Bucovina Suceava -
Universitatea Transilvania Cluj; Universitatea Politehnica Timisoara -
Dinamo Bucuresti.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va desfasura ultima etapa din
calendarul Formulei 1 in Brazilia,
pe circuitul de la San Paolo -
Interlagos.

1. Sebastian Vettel 273
2. FernandoAlonso 260
3. Kimi Raikkonen 206
4. Lewis Hamilton 190
5. Mark Webber 167
6. Jenson Button 163
7. Felipe Massa 107
8. Romain Grosjean 96
9. Nico Rosberg 93
10. Sergio Perez 66
11. Kamui Kobayashi 58
12. Nico Hulkenberg 53
13. Paul di Resta 46
14. Pastor Maldonado 45
15. Michael Schumacher 43

1. Red Bull Racing 440
2. Scuderia Ferrari 367
3. McLaren Mercedes 353
4. Lotus F1 Team 302
5. MercedesAMG 136

Clasament general pilo

Clasament general echipe:

ţi:

FOTBAL
Mar t i s i m ie rcu r i s -au

desfasurat meciurile din etapa a
V-a a grupelor Ligii Campionilor:

Juventus -Chelsea 3-0
Nordsjaelland - Shahtior 2-5

Valencia -Bayern M. 1-1
BATE - Lille 0-2

Spartak M. - Barcelona 0-3
Benfica - Celtic 2-1

CFR Cluj - Braga 3-1
Galatasaray - M. United 1-0

FC Porto- D. Zagreb 3-0
Dinamo Kiev - Paris SG 0-2

Arsenal - Montpellier 2-0
Schalke - O. Piraeus 1-0

Anderlecht - AC Milan 1-3
Zenit Peters. - Malaga 2-2

Ajax - Dortmund 1-4
M. City - Real Madrid 1-1

Joi, 22 noiembrie se vor desfa-
sura si meciurile din etapa a V-a a
grupelor Ligii Europa. Steaua face
parte din grupa E.

Programul etapei:

Meciurile se joaca de la ora
22:00. Steaua se afla pe primul loc
in grupa cu un total de10 puncte.

Marti 20 noiembrie:
Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Miercuri 21 noiembrie:
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Molde FK FC
şti VfB Stuttgart

- Copenhaga si
Steaua Bucure -

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/22 Noiembrie /23 Noie /24 /25 Noiembrie Noiembrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 26 Noiembrie Mar 27 Noiembrie 28 Nov. 29 Noiembrie 30 Noiembrie 1 Dec. 2 Dec.
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