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Primăria Municipiului Reşiţa face un apel către
cetăţenii oraşului pentru respectarea anumitor reguli
Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor,
ceea ce presupune îndeplinirea unor obligaţii
privind protecţia mediului şi reducerea
disconfortului creat în zona platformelor de
precolectare a gunoiului, Primăria Municipiului
Reşiţa face un apel către cetăţenii oraşului
pentru respectarea anumitor reguli:
l Pentru depozitarea deşeurilor din plastic
(folie de plastic, sticle de plastic - PET-uri),
hârtie şi carton, se utilizează containerele tip
clopot de culoare verde;
l Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita pe platformă numai în ziua de joi a fiecărei săptămâni, pt. a fi ridicate vineri dimineaţa

l Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se vor colecta de la domiciliu
sau de la puncte fixe în campaniile de colectare
l Deşeurile rezultate din curăţarea grădinilor
şi zonelor verzi vor fi depozitate pe platformele
de precolectare, nu pe străzi sau trotuare, şi
nici în containere;
l Se interzice în totalitate depozitarea pe
platforme a deşeurilor generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară a
locuin ţelor/apartamentelor proprietate
individuală (moloz, faianţă, gresie, cărămizi,
obiecte sanitare, uşi, geamuri, sticlă, etc).
Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor

menajere, deci nu fac obiectul contractului
încheiat cu operatorul de salubritate. Ridicarea
acestora se va face de către operatorul S.C.
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., în
urma unei comenzi şi a achitării contravalorii
acestei operaţiuni;
l Agenţii economici care desfăşoară activităţi
generatoare de deşeuri de ambalaje au
obligaţia de a încheia un contract cu un
operator/reciclator. Relaţii suplimentare privind
gestionarea corectă a deşeurilor se pot obţine
la telefon/fax 0255 210 258 sau la adresa de
email mediu@primariaresita.ro
Primăria Municipiului Reşiţa

1 Decembrie,
ziua mondială anti HIV

Ruşii de la TMK s-au ales cu o
amendă de 15.000 de lei

Cu ocazia zilei
mondiale dedicată
luptei împotriva
virusului HIV, la
Centrul de Voluntariat Mansardă din
Reşiţa, a fost
organizată, marţi,
27 noiembrie 2012,
o masă rotundă cu
dezbateri privind
importanţa acestei
zile. În cadrul
manifestării, au fost dezbătute problemele cu care se confruntă
Asociaţia Familiilor Anti-Hiv - Inocenţă şi Speranţă din Reşiţa, dar
şi demersurile făcute până în acest moment pentru cei
aproximativ 300 de adulţi infectaţi în judeţul Caraş-Severin.
Preşedintele Asociaţiei Inocenţă şi Speranţă, Petrică Agape, a
ţinut să precizeze faptul că „suntem singurul judeţ din tară care a
făcut eforturi mari ca tinerii sa-şi primească toate drepturile” dar şi
faptul că, totodată „suntem singurii care nu am avut întrerupere de
tratament în cursul acestui an”.
La întrunire, au participat şi cadre didactice, cum ar fi d-na.
Corina Chisăliă de la Liceul Mircea Eliade din Reşiţa, dar şi
reprezentanţii autorităţilor locale şi judeţene. Nu în ultimul rând
preşedintele Asoc. Inocenţă şi Speranţă, dl. Petrică Agape, a mai
precizat şi faptul că „au fost şi piedici datorită unor instituţii în derularea unor proiecte” şi a adus mulţumiri d-lui Pleşa Nicolae şi d-lui
Sporea Ion pentru sprijinul acordat asociaţiei în momentele grele.
Pentru o mai bună informare a tinerilor din judeţ, asociaţia
Inocenţă şi Speranţă, împreună cu voluntarii de la Lic. Mircea
Eliade şi voluntari ai Lic. Economic din Reşiţa, vor distribui pliante
informative, în perioada 3-10 decembrie 2012. (O.B.)

Repriza de poluare de la Combinatul TMK, de săptămâna trecută, a
alertat autorităţile şi i-a pus pe jar pe locuitorii din cartierul Muncitoresc, care
sunt „otrăviţi” periodic cu praful negru emanat prin instalaţiile de desprăfuire.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a montat un prelevator
portabil pentru determinarea gradului de poluare de la Combinatul TMK.
Asta, după ce locuitorii de pe Rândul III au depus mai multe plângeri la
sediul instituţiei.
“În urma sesizărilor din ultimele zile ale locuitorilor de pe strada Rândul III
din Dealul Crucii privind poluarea zonei cu pulberi în suspensie şi a analizării
situaţiei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în data de 21
noiembrie, a montat un prelevator portabil Tecora pentru determinarea
pulberilor în suspensie - fracţiunea PM10, prelevare la 24 ore, în zona SC
TMK”, a declarat Carmen Sorescu, directorul executiv al APM CaraşSeverin. Prelevatorul a rămas în zonă trei zile, instalat în curtea unuia dintre
cetăţenii nemulţumiţi, acesta suportând costurile consumului de
electricitate.
În urma analizei aerului, în prima parte a intervalului analizat, s-a
constatat că societatea nu i-a poluat pe reşiţeni, dar s-a apropiat de
valoarea de limită admisă. În cea de-a doua parte a perioadei analizate însă,
s-a constatat o depăşire a valorii maximum admise de aproximativ 1,2 ori.
Oficialii de la mediu
explică faptul că vor analiza în
continuare gradul de otrăvire
a aerului, în timp ce comisarii
de la Garda de Mediu au
trecut la aplicarea de
sanc ţiuni. Prin urmare,
Combinatul s-a ales cu o
amendă de 15.000 de lei
pentru nerespectarea legii
privind calitatea aerului
atmosferic
(Tatiana Munteanu)
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Editorial

Dan Popoviciu

Nu merg la vot pentru că nu vreau să legitimez niciun nemernic care
va veni peste câteva luni să-mi spună că a fost nevoit să-mi taie
veniturile sau să-mi impoziteze cu ceva lei în plus aceleaşi venituri,
pentru prosperitatea patriei. Toate acestea, în timp ce parlamentarii se
afundă în vile ce se bat cu cele ale marilor patroni din lumea liberă. Da,
liberă, pentru că noi, mujicii de pe plantaţiile României, rămânem la
stadiul de contribuitori la binele clicii politice ce se atârnă de votul
popular din 9 decembrie. Vor trece şi peste acest amănunt şi vor veni
să ne spună că trebuie să strângem cureaua. Noi, cei care trăim dintrun nemernic de salariu echivalent cu valoarea şerveţelelor de baie
cumpărate timp de o lună de orice cetăţean al Uniunii Europene. Noi,
cei care ne străduim să fim cetăţeni oneşti, să mergem la serviciu, să
plătim taxe şi impozite, pentru ce? Pentru icsurile şi q-urile şi mai ştiu eu
ce bolizi ale potentaţilor care vin şi ne spun că este criză şi trebuie să
renunţăm la antibioticele ce ar ţine-o în viaţă pe mama? Pentru
pansamentele şi injecţiile ce le cumpărăm pentru neamurile ce se
târâie prin paturile de spital? Pentru conştiinţa de căcat a unui politician
ce se scuză pentru rateurile sale cu celebra frază, „îmi pare rău, nu pot
vota contra partidului”?
Pe cine să votăm? Dintre toate scursorile politicianiste săvârşite pe
ţeava postdecembrismului iliescian, în cine să mai am încredere? În cel

Eu nu merg la vot!
care vine şi-mi spune că mama e a mea, în cel care vine şi spune că
mama mea este alta? Este mama un troc electoral? Sunt bunii şi
străbunii mei un troc electoral? Cu cine facem troc? Cu şoaptele
nerostite ale durerilor noastre? Cu nevoia de a fi oameni, de a fi egalii
oricărui cetăţean din UE? Cu ce, Doamne, am greşit noi, oamenii ce se
regăsesc în roşu, galben şi albastru, de am ajuns să ne conducă
jigodiile cele mai lipsite de durerea românismului moştenit de la moşii
ce au murit cu puşca în mână prin munţii Banatului?
Şi revin. Cum pot eu, om cu frica de Dumnezeu, să merg să votez cu
ăla sau cu ăla? Cine sunt ei? Cu foarte mici excepţii, indivizi, era să
scriu oameni, dedicaţi binelui propriu şi de gaşcă. Indivizi care nu se
mai satură de bogăţii. Indivizi care nu dau doi bani pe nevoile
oamenilor. Indivizi care merg şi cumpără voturile cu o bucată de salam
sau cu un kil de mălai. Vai şi-amar de noi, vai şi-amar de o Românie ce
cade pradă dezastrului provocat şi gustat (îndestulat) de politicienii de
căcat.
Aşadar, cu cine voi vota? Voi vota, departe de urnele de vot, cu
speranţa că toţi mişeii ce se perindă prin spaţiul politic vor sfârşi prin a fi
tributari condiţiei noastre esenţiale, aceea de a fi români. Azi, din
păcate, cred că a fi român înseamnă să stai departe de urnele de vot în
9 decembrie.
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Radio Timişoara vine spre
ascultătorii săi (pe 630khz -AM
sau pe internet la adresa
www.radiotimisoara.ro) cu o
nouă provocare; realizatorul
Ioan Alexandru Tatar revine cu
o serie nouă a concursului de
cultură generală CAMPIONII
Î NTREB Ă RILOR! Î n fiecare
sâmbătă seara, între orele 21,30
- 22,00, în Curierul de sâmbătă
seara ve ţ i g ăs i la Radio
Timişoara, alături de slagăre
nemuritoare ş i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur ă general ă , dotat cu
premii în bani şi cărţi!

CU NOI PRINZI DE VESTE!

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează Turul proiectelor de succes din Caraş-Severin
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Direcţia de Asistenţă Socială, a
început marţi, 27.11.2012, distribuirea alimentelor provenite din
stocurile de intervenţie comunitară prin Programul European de
Ajutorare a persoanelor Defavorizate (PEAD). Pot beneficia de ajutor
alimentar următoarele categorii de persoane:
l familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţia scrisă
a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
l pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute
din pensie sau, după caz, din pensiile cumulate, se află sub 400 lei/lună
l şomerii înregistraţi;
l persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate;
l persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, persoanelor persecutate din motive politice, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.
Fiecare persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege va
beneficia de mălai, paste făinoase, biscuiţi, orez, bulion, roşii în bulion
şi zahăr.
Alimentele pot fi ridicate de la depozitul situat în Reşiţa, Calea Timişoarei nr. 34, zona Câlnic, de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00.

Turul proiectelor, implementat de către Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest, s-a oprit marţi, 27
noiembrie 2012, şi la noi în judeţ pentru a verifica
cum au decurs investiţiile derulate prin Programul
Operaţional Regional.
Primul obiectiv vizat de către ADR Vest a fost
Azilul de bătrâni din Reşiţa, care a fost extins şi reabilitat în cadrul unui proiect în valoare de aproximativ
800 de mii de euro. Lucrările pentru modernizarea
căminului au fost începute în primăvara anului
trecut, timp în care s-au schimbat atât instalaţiile de
gaz, cele electrice, cât şi cele de împrospătarea
aerului, canalizarea, s-a realizat magazia de
alimente, s-a mărit si compartimentat bucătăria în
spaţii pentru prepararea diferitor alimente, aşa cum
este prevăzut şi în proiect. De asemenea, s-a
modernizat sala pentru fitness, grupul sanitar, dar
s-au montat şi 2 lifturi în interiorul căminului, pentru a
facilita accesul celor aproximativ 200 de persoane
aflate în momentul de faţă la Azil. «Prin acest proiect,
încercăm să aducem un strop de bucurie pentru

oamenii care locuiesc aici» a mai menţionat dl.
Fiştea, directorul Azilului de bătrâni din Reşiţa.
A doua vizită din cadrul turului de proiecte a fost
vizitarea şcolii generale nr. 2, din Anina. Obiectivul
principal al acestui proiect constă în reabilitare totală
a clădirii, dar şi de a îmbunătăţi condiţiile de predareînvăţare, prin dotarea cu echipamente IT de ultimă
generaţie, îmbunătăţirea accesului la educaţie, prin
amenajarea mai multor laboratoare, amenajarea
curţii cât şi a terenului de sport. Valoarea totală a
proiectului este de aproximativ 780 de mii de euro.
Ultimul proiect vizat pe agenda zilei de marţi, 27
noiembrie 2012, de către ADR Vest, a fost la fabrica
de ecopaleţi din Oraviţa. Proiectul în valoare de 300
de mii de euro, prevede producerea şi promovarea
unui eco combustibil numit peleţi, atât la nivelul pieţei
locale cât şi judeţene dar şi regionale. Afacerea
dezvoltata de către familia Oroş din Satul Mare, ajută
la dezvoltarea economică şi socială a oraşului
Oraviţa, dar şi a mediului de afaceri local. (O.B.)

În Reşiţa au fost plantaţi 28 de platani în Parcul Tricolorului, 10 în
parcul de pe Aleea Tuşnad, şi 12 în Parcul Cărăşana, în preajma locului
de joacă de pe Strada Cerna, în parcarea verde din centrul oraşului şi
în Parcul Bernard Andrei. Costurile de achiziţie şi transport au fost
suportate de către Tuborg România.

Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, a primit o Diplomă
de onoare din partea preşedintelui Uniunii Sârbilor din România,
Ognean Crîstici, pentru sprijinul deosebit acordat minorităţii sârbe din
ţară.
Ceremonia de înmânare a diplomei s-a desfăşurat în cadrul Zilelor
Culturii Sârbe din Timişoara, în prezenţa unor oficialităţi ale Guvernului
Serbiei, a conducerii comunităţii sârbe şi a unui public numeros.
Cu acelaşi prilej au avut loc discuţii la care au participat oficialităţile
Destinele Spitalului Municipal de Urgenţă au
din Serbia cu privire la proiectele finalizate, cele aflate în derulare şi fost preluate de un reputat medic clujean
cele avute în vedere pentru viitor, comunitatea sârbă, la fel ca celelalte
Horia Radu este medic primar, doctor in medicină
comunităţi din partea de vest a ţării, având asigurat sprijinul Primăriei la Cluj. El a preluat, în calitate de manager, destinele
Municipiului Reşiţa.
Spitalului Municipal de Urgenţă din Caransebeş.
Principala sa menire o consideră aici dezvoltarea
chirurgiei laparoscopice. Horia Radu speră că de
anul viitor va putea pune în practică operaţii laparoscopice, care, aşa cum se ştie, sunt cu mult mai puţin
invazive faţă de intervenţiile chirurgicale clasice.
”Am găsit aici un spital municipal mare, de 400 de
paturi, spune dr. Horia Radu. Sigur, necesită
reparaţii dar astea sunt necesare oriunde. Am găsit
personal medical, însă, de bună calitate, oameni
care-şi dedică viaţa profesiei. Am refăcut o parte din
acoperiş, o coloană de scări, geamuri de termopan.
O să terminăm acum o nouă sală de cezariene şi de
naşteri. Am mai primit drept ajutoare nişte lămpi cu
multifocalizare, pentru operaţii. Avem funcţional
compartimentul de diabet şi boli de nutriţie, precum
şi un compartiment de neuropsihiatrie infantilă.
Acestea lărgesc gama de servicii medicale din Caransebeş şi oferă o şansă în plus mai multor oameni
Abonamente mai ieftine pentru elevii reşiţeni
care necesită îngrijiri medicale de diverse tipuri.”
Aleşii locali au aprobat la cel mai recent plen un proiect prin care
Dr. Horia Radu, un chirurg consacrat, consideră
elevii care circulă cu mijloacele de transport în comun au o parte de o
că nu se va plafona la Caransebeş, deoarece va face
reducere considerabilă la abonamentele de autobuz.
Proiectul aprobat de consilierii locali este o noutate pentru copiii aici practica medicală dar şi în străinătate, mai ales
reşiţenilor. Mai exact, este vorba despre 16 unităţi de învăţământ, ai cu Universitatea din Toulouse. De altfel, dr. Radu a
căror directori au posibilitatea să verifice cazurile în care se pot acorda adus, în 1992, pentru prima oară în România, o
subvenţiile. „Cred că 1.500 de copii pot beneficia în acest an şcolar de casetă de chirurgie laparoscopică.
”Practica medicală se face acolo unde te duci,
sume compensatorii. Am promis că voi aborda şi iniţia un asemenea
subiect, iar colegii au înţeles acest lucru”, a declarat primarul Reşiţei,
Mihai Stepanescu, în urma şedinţei de consiliu local de marţi.
În acest sens, decontarea procentului de 50 la sută a costului
abonamentelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” şi
elevii din oraş se va realiza din bugetul local, prin intermediul
Federa
ţia Sindicatelor din Comerţ, afiliată la această
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”, în contul unităţii
şcolare pe care elevul o frecventează. Directorii trebuie să confederaţie, solicită public respectarea Zilei Naţioîntocmească tabele centralizatoare, la care să ataşeze abonamentele nale a României ca zi nelucratoare şi respectarea
dreptului angajaţilor de a beneficia de ziua liberă
utilizate de copii.
Sumele compensatorii se vor acorda doar în perioada anului şcolar, legală, de Ziua Naţională a României. Până în anul
în baza unei cereri pe care trebuie să o facă reprezentantul legal al 2010, ne spune Marian Apostol, preşedintele Cartel
Alfa Caraş-Severin, companiile multinaţionale din
copilului şi care va fi înaintată şcolii la care învaţă.
Unul dintre criteriile care stau la baza decontării banilor este sectorul Comerţ au avut o atitudine care a rămas în
prezenţa la cursuri. Dacă elevul absentează prea mult, nu primeşte nici limite decente, faţă de sărbătorile legale şi faţă de
banii pe abonament.
angajaţi, magazinele ramânând închise trei zile pe
an, respectiv 1 ianuarie, prima zi de Paşte şi prima zi
Pregătiri pentru iarnă
de Crăciun. Dar, niciuna dintre aceste companii nu a
Tot în urma plenului de marţi, edilul-şef al oraşului a prezentat respectat Ziua Naţională a României, ceea ce
sumele pe care executivul le-a alocat pentru împodobirea oraşului. Mai încalcă prevederile art.139 din Codul muncii, privind
exact, municipalitatea a renunţat la patinoarul artificial din centrul sărbătorile legale. Pretextul angajatorilor din comerţ
Reşiţei, în favoarea ornamentelor pentru Crăciun. „Patinoarul costa a fost acela că, în domeniu, concurenţa este acerbă,
bugetul local 150 de mii de lei, plus curentul electric consumat, în deşi această chestiune a concurenţei dispare de la
contextul în care oraşul are deja unul construit în cartierul Govândari.
sine dacă toate companiile din comerţ ar accepta să
Prin urmare, am decis să alocăm 70 de mii de lei pentru cumpărarea de
respecte ziua legală liberă de 1 Decembrie. Ziua
ornamente, să amenajăm frumos oraşul şi să mai facem şi economie”,
a spus primarul Mihai Stepanescu. Astfel că, în această perioadă Naţionala a fost mereu o zi lucrătoare, obişnuită,
angajaţii municipalităţii împodobesc Reşiţa, pentru ca pe data de 06 pentru angajaţii din comerţ - beneficiul fiind sporuri
salariale simbolice, susţin liderii sindicali. Trebuie
decembrie să poată porni instalaţiile de Crăciun. (Tatiana Munteanu)

Caransebeşul va avea chirurgie laparoscopică
acolo unde eşti acceptat ca un individ de valoare şi
de bun simţ, susţine dr. Horia Radu. Oriunde în lume,
dacă eşti un medic serios, eşti primit cu decenţă.
Dacă eşti un asemenea medic, vei încerca să
implantezi şi în ţara ta asemenea valori. Cât de puţin,
măcar o staţie-pilot.”
Noul manager admite că spitalul din Caransebeş
are datorii, aşa cum, de altfel, înregistrează toate
spitalele din ţară. Dar, datoriile nu s-au acumulat,
crede el, din cauza managementului medical
defectuos, ci a subfinanţării sistemului de sănătate.
O parte din arierate vor fi preluate de stat, susţine el,
aşa că ar putea exista şansa ca spitalele să se scape
de datorii. Ar fi un act de bunăvoinţă şi de decenţă al
guvernanţilor României pentru nevoile bolnavilor. La
nivel macro, pe de altă parte, dr. Horia Radu
aşteaptă multe de la noua lege a sănătăţii dar efortul
va fi de a se concretiza ceea ce va statua noul act
normativ. (Dan Apostolescu)

Consiliul Local Reşiţa

Comercianţii vor şi ei liber de 1 Decembrie
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remarcat, spun sindicali ştii, c ă respectivele
companii nu şi-ar permite, în ţara de origine, să
deschidă magazinele în zilele de sărbătoare legală
şi, mai ales, de Ziua Naţională. Dar acest fapt se
întamplă în fiecare an în România.
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”
şi Federaţia Sindicatelor din Comerţ solicită ca Ziua
Naţională a României să fie respectată de toate
companiile multinaţionale şi naţionale din România
şi, implicit, să fie respectat dreptul lucrătorilor de
avea zi liberă pe 1 Decembrie, iar acest drept să nu
fie o opţiune, ci o obligaţie pentru angajator, cu atât
mai mult cu cât în comerţ sunt respectate doar trei
zile libere pe an din cele 12 zile libere legale acordate
în România.
Prin urmare, sindicaliştii solicită multinaţionalelor, dar şi companiilor naţionale, din comerţ, pe de o
parte, şi Guvernului pe de alta, ca începând din
2013, respectarea Zilei Naţionale a României, ca şi
zi nelucrătoare, să fie o obligaţie prevăzută în lege,
de la care să nu se poată abate nici un angajator,
atâta vreme cât nu lucrează în foc continuu.
(Dan Apostolescu)

Decizie privind unele m@suri pentru buna desf@}urare a vot@rii
Având în vedere dispoziţiile art. 41 alin. (9),
art. 42 alin. (21), (221) - (223), art. 43, art. 45
alin. (1), (11) şi (13) din Legea nr. 35/2008
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, a Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de necesitatea de a asigura
exercitarea dreptului alegătorilor la informaţie,
Văzând că o mai mare transparenţă a
operaţiunilor de consemnare a rezultatului
votării poate contribui la un grad de încredere
mai ridicat în corectitudinea alegerilor,
Luând în considerare bunele practici
utilizate la procesele electorale anterioare,
În temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr.
35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare,
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
DECIDE:
Art. 1. - În preziua votării birourile electorale
ale secţiilor de votare vor aﬁşa la loc vizibil la
intrarea în sediul secţiei de votare următorul
text:
„Pentru alegătorii netransportabili din cauză
de boală sau invaliditate, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare poate aproba, la
cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale
unor acte medicale sau alte acte oficiale din
care să rezulte că persoanele respective sunt
netransportabile, ca o echipă formată din cel
puţin 2 membri ai birou/ui electoral să se
deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul
necesar votării - ştampilă cu menţiunea
"VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se aﬂă
alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza
unei secţii de votare se utilizează o singură urnă
specială. Urna specială poate ﬁ transportată
numai de membrii birou/ui electoral al secţiei de
votare. Urna specială se poate deplasa numai
în raza teritorială arondată la respectiva secţie
de votare.
Pot vota prin intermediul urnei speciale
numai persoanele care domiciliază în raza
teritorială a secţiei de votare respective şi
numai dacă se asigură secretul votului.”
Art. 2. - Transportarea urnei speciale se
face numai de către membri ai biroului electoral
al secţiei de votare, însoţiţi de pază. La
deplasarea urnei speciale pot asista

observatorii acreditaţi care îşi manifestă
această dorinţă.
Art. 3. - (1) Neştiinţa de carte a alegătorilor
nu constituie motiv temeinic pentru însoţirea
acestora în cabina de votare.
(2) Candidaţii nu pot însoţi alegătorii în
cabina de votare.
Art. 4. - Aplicarea ştampilei de control a
secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor
de vot se face pe tranşe de câte 100 de buletine
de vot pe parcursul întregii zile de votare, în
funcţie de afluxul alegătorilor la secţia de
votare.
Art. 5. - La operaţiunile electorale ale unui
birou electoral al unei secţii de votare pot asista,
din partea unei organizaţii neguvernamentale,
cel mult 2 observatori interni.
Art. 6. - Dup ă încheierea votării,
preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare veriﬁcă starea sigiliilor de pe urnele de
votare, sigilează fanta urnelor de votare şi
introduce ştampilele cu menţiunea "VOTAT"
într-un plic care se sigilează prin aplicarea
ştampilei de control a secţiei de votare.
Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se
consemnează la litera k) a procesului-verbal
privind consemnarea rezultatului votării.
Art. 7. - Preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare sau persoana desemnată de
acesta anulează fiecare buletin de vot
neîntrebuinţat, prin înscrierea pe diagonala
primei pagini a menţiunii "ANULAT" sau
aplicarea unei ştampile cu men ţiunea
"ANULAT".
Art. 8. - (1) Sunt considerate ca fiind voturi
valabil exprimate, voturile exprimate în
următoarele situaţii:
a) ştampila cu menţiunea "VOTAT" este
aplicată în interiorul unui singur patrulater;
b) ştampila cu men ţiunea "VOTAT"
depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea
alegătorului este evidentă (inclusiv situaţia în
care stampila este doar tangentă la un
patrulater dar nu atinge şi un altul);
c) ştampila cu menţiunea "VOTAT" este
aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe
buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni
ale alegătorului (votul este considerat valabil
indiferent de menţiunile înscrise pe buletin);
d) ştampila cu menţiunea "\/OTAT" este
aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe
buletinul de vot alegatorul a mai aplicat una sau
mai multe ştampile fără să atingă vreun alt

Licitaţiile publice vor avea loc în data de 04.12.2012, urmând a se repeta în fiecare
zi de marţi, până la vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarelor, la sediul
lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter,
jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. începând cu data publicării, zilnic între orele 10-12, sau la
telefon 0255-213468.

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor
de intervenţii „Consolidare pod pe DN
57 km 139 + 227 peste Vicinic la
Nicolinţ”, judeţul Caraş-Severin
Guvernul a adoptat, prin Hotărâre,
indicatorii tehnico-economici aferenţi
lucrării de intervenţie. Valoarea totală a
investiţiei, inclusiv TVA, este de 1.250
mii lei, iar finanţarea lucrărilor se
realizează din Împrumutul contractat la
BEI, asigurat conform prevederilor OUG
nr. 64/2007 privind datoria publică.

Ac]iuni cu sanc]iuni }i activit@]i de prevenire a
votului ilegal
În acest sfârşit de săptămână, 24-25 noiembrie a.c., poliţiştii au organizat şi
desfăşurat activităţi de prevenire şi informare a cetăţenilor, cu privire la sancţiunile pe
care le riscă cetăţenii dacă încalcă legislaţia referitoare la procesul electoral, activităţi
ce fac parte din campania „Tu decizi.Votează legal!”.
Oamenii legii au desfăşurat atât activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, dar
au stat de vorbă cu cetăţenii cărora le-au fost explicate riscurile dacă încalcă normele
Legii nr. 35/2008, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Astfel poliţiştii au
organizat acţiuni punctuale pe raza oraşelor Anina, Oraviţa, Oţelu Roşu şi municipiul
Caransebeş unde au fost împărţite 200 de materiale cu caracter preventiv.
Pe lângă activităţile de prevenire, în cele două zile lucrătorii Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin au intervenit la 68 de apeluri primite prin numărul unic
de urgenţă 112. La un număr de 66 apeluri s-a intervenit până la 10 minute, la un apel
până la 15 minute şi la un altul până la 20 de minute.
Majoritatea dintre aceste apeluri au reprezentat scandaluri în familie, în baruri şi
restaurante, dar şi apeluri neconfirmate. De exemplu la Cornereva un bărbat a sesizat
un scandal cu persoane cunoscute, incident neconfirmat. Apelantul a fost sancţionat
cu suma de 500 lei. Un alt apel a vizat un accident fără victime produs pe DN 68.
În urma acestor apeluri 33 de persoane au fost sancţionat contravenţional, amenzi
a căror valoare se ridică la suma de 8700 lei.
Pentru orice încălcare a legii cetăţenii pot apela numărul unic de urgenţă 112.

ANUNŢ

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor mobile şi imobile aparţinând următoarelor societăţi aflate in faliment:
S.C. RAMART S.R.L. Reşiţa - Maşină de şlefuit sticlă KNOPP în valoare de 7.743
euro;
S.C. REAL CONSTRUCT S.R.L. Bocşa - Teren în suprafaţă de 8.400 mp situat în
extravilanul oraşului Seitin - 41.200 euro;
S.C. SEBY & ROXANA S.R.L. Reşiţa - Casă cu teren şi anexă de tip hală situate
în Reşiţa preţ 89.500 euro;
SC AB SIFE IMPEX S.R.L. Anina - Proprietate imobiliară “Intravilan cu casă” în
Anina, preţ 25.000 euro, exclusiv TVA;
S.C. AZIMUT STAR S.R.L. Băile Herculane - Teren situat în Băile Herculane Pecinisca, pct „Siminicea” preţ de 32.500 euro, - Teren situat în Baile Herculane Pecinisca preţ - 61.800 euro;
S.C. MODERN MIXT S.R.L. Oţelu Roşu - Bunul imobil “Spaţiu comercial 3”
compus din 8 camere, situat în Oţelu Roşu, str. Republicii, Jud. Caraş-Severin - preţ
evaluare 65.300 euro;
S.C. CONSUELA IMPEX S.R.L. Reşiţa - Maşini de cusut;
S.C. MEZZO MUSIC S.R.L. Reşiţa - Stoc de piese, componente şi accesorii
pentru instrumente muzicale - preţ de evaluare 6.126 euro, exclusiv TVA;
S.C. B&P LEMNIND S.R.L. Bocşa - Abator cu sală de tăiere în Bocşa, str.
Binişului, nr 1, în valoare de 18.787 euro, Abator, fabrică, birouri, bazin apă în Bocşa,
str. Binişului, nr. 1, în valoare de 62.538 euro;
S.C. CHARME MODE S.R.L. Oraviţa - Maşini de cusut;
S.C. PROTOS IMPEX S.R.L. Reşiţa - Autoutilitară marca Volkswagen LT35, an
fabricaţie 1988 - preţ 500 euro; Dulap bibliotecă (5 buc ) - preţ de evaluare 173 euro;
S.C. STYLE INOX S.R.L. Reşiţa - Birou (3 buc.) - preţ de evaluare 69 euro, Cuier
perete (1 buc.) - 12 euro, Scaune vizitator (2 buc.) - 14 euro, Scaune de birou cu role (2
buc.) - 36 euro, Fotolii (2 buc.) - 46 euro;
S.C. MILK WAY COMPANY S.R.L. - Hală de producţie şi teren, proprietate situată
în comuna Prigor, preţ de evaluare 136.700 euro;
S.C. AGROMEC BERLIŞTE S.R.L. - Secţia Iam - compusă din: atelier, magazie,
teren în suprafaţă de 5.941 m² în localitatea Iam jud. Caraş-Severin, preţ 10.414 euro.
S.C. PRACTIC STILL S.R.L. - Autoutilitară Dacia 1304 VAN - preţ evaluare 500
euro.

patrulater.
(2) Sunt considerate ca fiind voturi nule,
voturile exprimate în următoarele situaţii:
a) pe buletinul de vot nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare;
b) buletinul de vot are alt model decât cel
legal aprobat;
c) ştampila cu menţiunea "VOTAT" are alt
model decât cel legal aprobat;
d) ştampila cu menţiunea "VOTAT" este
aplicată în două sau mai multe patrulatere;
e) ştampila cu menţiunea "VOTAT" este
aplicată în două sau mai multe patrulatere chiar
dacă unele ştampile au fost tăiate/anulate de
alegător;
f) ştampila cu menţiunea "VOTAT" a fost
aplicată în exteriorul patrulaterelor;
g) ştampila cu menţiunea "VOTAT" atinge
două sau mai multe patrulatere.
(3) Sunt considerate voturi albe, buletinele
de vot pe care nu a fost aplicată ştampila cu
menţiunea "VOTAT" în niciun patrulater.
Art. 9. - Preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare afişează la loc vizibil la intrarea
în sediul secţiei de votare o copie a procesului
verbal privind consemnarea rezultatului votării.
www.becparlamentare2012.ro

Guvernul a adoptat o Hotărâre prin
care un imobil din localitatea Bocşa,
judeţul Caraş-Severin, aflat în domeniul
public al statului şi în administrarea
Ministerului Justiţiei, a fost trecut în domeniul public al judeţului Caraş-Severin
şi în administrarea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin. Clădirea a fost destinată
funcţionării judecătoriei Bocşa, dar
activitatea de predare-preluare nu a fost
finalizată şi imobilul nu a fost înregistrat
în evidenţa financiar-contabilă şi nici în
inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului.

l
l
l
l
l
l

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN:

Sediul: Reşiţa, B-dul A.I. Cuza, nr. 40, jud. Caraş-Severin
Cod de identificare fiscală: 3228438
Banca: Trezoreria Reşiţa
Cont trezorerie : RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
Telefon 0255-502244, 0255-502231, fax 0255-502244
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 14.12.2012, ora 10,00, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 modificată şi completată, O.U.G. nr.
30/2007, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr. 152/2008,
respective O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul nr.
275/13.11.2009, pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de încheiere şi repartizare de
către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii locative necesare cazării
poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi principiilor statuate de O.U.G. nr. 34/20069,
modificată şi completată, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii - o
procedură de atribuire a unui contract de servicii prin “cerere de oferta”, având ca obiect
“închirierea de spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militate în activitate”
Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii contractante sau
transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa, B-dul A.I. Cuza, nr. 40, cod poştal
320088, până la data de 13.12.2012, ora 15.00, în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil
cu menţiunea: “Ofertă servicii închiriere”.
Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele contractate sunt cele
prevăzute de Legea 114/1996, republicată, fiind admise excepţii doar pentru mediul rural.
Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:
REŞIŢA:
2 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BOZOVICI:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERA ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ANINA:
2 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ORAVIŢA:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BERZOVIA:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
FOROTIC:
2 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
VERMEŞ:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
MEHADICA:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
EFTIMIE MURGU: 1 APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
OŢELU ROŞU:
2 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
RĂCĂJDIA:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BERLIŞTE:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
LUNCAVIŢA:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
DOCLIN:
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
MĂURENI:
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE
PRISMA | 29 Noiembrie - 5 Decembrie 2012 |
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Termenul de utilizare a tichetelor valorice din
Programul "Rabla" a fost prelungit cu aproape o
lună faţă de data stabilită iniţial, până pe 10
decembrie 2012, în timp ce ultima cerere de
decontare se poate depune până cel târziu la
data de 13 decembrie.

În perioada 1 ianuarie - 31 octombrie
2012, execuţia bugetului general
consolidat s-a încheiat cu un deficit de 7,2
miliarde lei, respectiv 1,19 % din PIB faţă de
-13,3 miliarde lei, respectiv 2,3% din PIB
realizat la aceeaşi dată a anului precedent.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că sesiunile de
depunere a proiectelor în cadrul măsurii 121 - Modernizarea
exploataţiilor agricole şi a măsurii 123 - Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi silvice, se desfăşoară în perioada 26 noiembrie
2012 - 18 ianuarie 2013. Documentaţia necesară este disponibilă
gratuit pe pagina de internet a APDRP - www.apdrp.ro

Protecţia drepturilor copiilor
Guvernul a adoptat un Proiect de Lege prin care introduce noi
prevederi în completarea şi modificarea Legii nr. 272/2004, care
să asigure o mai bună protecţie a drepturilor copiilor şi să
delimiteze atribuţiile şi competenţele care revin autorităţilor în
acest domeniu.
Având în vedere că principiul fundamental care stă la baza
întregii legislaţii referitoare la copii este interesul superior al
copilului, Proiectul de Lege introduce elemente noi care să stea la
baza luării, de către profesionişti, a deciziilor cu privire la copil.
Astfel, în procesul de luare a deciziilor se va ţine cont de:
l nevoile de dezvoltare ale copilului;
l opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;
l istoricul acestuia, în mod special de situaţiile de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra
copilului;
l capacitatea părinţilor sau persoanelor care urmează să se
ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor
concrete ale acestuia;
l menţinerea relaţiilor personale cu toate persoanele faţă de
care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.
De asemenea, Proiectul de Lege introduce o reglementare
specială cu privire la aspectele practice ale exercitării în comun a
autorităţii părinteşti, respectiv legăturile personale ale copilului cu
părintele la care nu locuieşte, contribuţia ambilor părinţi la nu doar
la cheltuielilor de creştere şi educare a copilului, ci şi la activităţile
pe care le presupune supravegherea şi îngrijirea acestuia.
Proiectul de Lege aduce precizări importante cadrului general
stabilit de Codul Civil şi anume: în situaţia în care există
posibilitatea ca cei doi părinţi aflaţi în litigiu să folosească relaţia
cu copilul pentru a obţine un avantaj ce decurge din efectele
divorţului, chiar şi atunci când este încheiat un acord, instanţa de
judecată se va asigura că este în interesul copilului.
O altă prevedere instituie expres prezumţia că un program de
legături personale cât mai ample cu părintele la care nu locuieşte,
este în interesul copilului.
Pentru a promova şi proteja drepturile copilului, în cazul în
care ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori, o
dispoziţie expresă instituie interdicţia părinţilor de a renunţa la
autoritatea părintească.
Totodată, pentru a asigura menţinerea relaţiilor personale ale
copilului cu părinţii săi sau cu alte persoane cu care copilul a
dezvoltat relaţii de ataşament, prin Proiectul de Lege sunt
introduse măsuri asiguratorii şi garanţii pentru a pune în
executare hotărârile judecătoreşti şi respectiv înapoierea
copilului la locuinţa sa, precum şi pentru prevenirea deplasării
ilicite a acestuia şi înapoierea sa.
Alte prevederi introduse vizează asigurarea dreptului copilului
la identitate, respectiv prevederi clare privind procedura
înregistrării naşterii copilului la cele trei categorii: copii părăsiţi în
unităţi sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau
pediatrie, copii părăsiţi în alte unităţi sanitare şi găsiţi, copii găsiţi.
Proiectul de Lege prevede explicit obligaţia părintelui cu care

locuieşte copilul de a sprijini copilul în menţinerea relaţiilor
personale cu celălalt părinte, cu rudele sau alte persoane alături
de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie.
Un concept nou introdus de Proiectul de Lege adoptat astăzi
de Guvern se referă la decizii privind alegerea felului învăţăturii
sau pregătirii profesionale a copilului, decizii privind tratamentele
medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, decizii importante
cu privire la copil, care se iau cu acordul ambilor părinţi şi decizii
zilnice sau curente care se iau de către părintele cu care se află
copilul în momentul respectiv.
În ceea ce priveşte copilul dat în plasament la o familie sau la o
persoană, Proiectul de Lege modifică dispoziţiile referitoare la
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de
copil pe durata plasamentului dispus de către instanţă. Astfel, se
stabileşte ca autoritatea părintească în această situaţie să fie
exercitată de directorul general/executiv al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC), şi nu de
către preşedintele Consiliului Judeţean, cum era până în prezent.
În ceea ce priveşte situaţia copilului care a săvârşit acte
penale şi nu răspunde penal, o altă noutate introdusă prin
Proiectul de Lege constă în instituirea obligativităţii participării
părinţilor acestuia la şedinţele de consiliere şi a asistării copilului
aflat într-o astfel de situaţie de către un reprezentant DGASPC în
orice etapă a cercetării penale. De asemenea, este extinsă
perioada de monitorizare a evoluţiei dezvoltării copilului
reintegrat în familie de la 3 luni la 6 luni.
Un alt element de noutate îl reprezintă reglementarea potrivit
căreia toţi cei care doresc organizarea unor activităţi culturale,
artistice, sportive, publicitate şi de modeling care implică copii pot
pune în practică aceste activităţi pe baza unei ”autorizaţii”
eliberate de către Comisia pentru Protecţia Copilului.
Un alt aspect reglementat este cel al situaţiei copiilor cu părinţi
plecaţi la muncă în străinătate. Astfel, părinţii sau tutorele, după
caz, care au copii în întreţinere şi intenţionează să plece la muncă
în străinătate, sunt obligaţi să notifice această intenţie serviciului
public de asistenţă socială cu 40 de zile înainte de a părăsi ţara,
cu nominalizarea persoanei care se ocupă de întreţinerea
copilului pe perioada absenţei. Măsura vizează o mai mare
responsabilizare a părinţilor, precum şi monitorizarea la nivelul
autorităţilor locale şi centrale a situaţiei numărului de copii rămaşi
în ţară în îngrijirea altor persoane.
De asemenea, Proiectul de Lege aduce clarificări în ceea ce
priveşte modul de asigurare a finanţării sistemului de protecţie a
copilului şi introduce prevederi noi cu privire la exercitarea
relaţiilor de muncă ale asistentului maternal.
Alte prevederi introduse de Proiectul de Lege sunt menite să
asigure o mai bună responsabilizare a părinţilor în creşterea şi
îngrijirea copilului, cu interzicerea folosirii copilului în activităţi de
practicare a cerşetoriei în scopul de a obţine foloase materiale, a
sancţionării cadrelor didactice în situaţia aplicării de tratamente
umilitoare sau degradante, a sancţionării serviciilor publice de
asistenţă socială pentru neîndeplinirea atribuţiilor.

Guvernul a hotărât ca zilele de 24 şi 31
decembrie 2012 să fie declarate zile libere
pentru angajaţii din sectorul bugetar,
aceste zile urmând a fi recuperate în datele de
12 şi 19 ianuarie 2013. Dispoziţiile Hotărârii nu
se aplică la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă şi, de asemenea, în
cadrul instanţelor judecătoreşti, şedinţele de
judecată deja stabilite pentru zilele de 24 şi 31
decembrie se vor desf ă şura conform
programării. Dispoziţiile Hotărârii pot fi aplicate
şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în
care partenerii sociali stabilesc acest lucru.
Notă referitoare la plata sumelor restante
cu titlu de indemnizaţii reparatorii prevăzute de
Legea nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
Guvernul a primit o Notă întocmită de
ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, referitoare la plata sumelor restante
cu titlu de indemnizaţii reparatorii prevăzute de
Legea nr. 341/2004. În anul 2010, prin OUG nr.
53/2010, s-a prevăzut eşalonarea plăţii indemnizaţiilor restante pentru luptătorii remarcaţi
prin fapte deosebite şi pentru copiii eroilor
martiri. Ordonanţa de urgenţă nu a întrunit
cvorumul de vot, ceea ce duce la complicaţii
constituţionale întrucât, prin Legea nr. 283/
2011, Parlamentul a decis să nu plătească, în
anul 2012, indemnizaţiile reparatorii.
În aceasta situaţie se poate recurge doar la
aplicarea OUG nr. 53/2010, respectiv la plata a
34% din drepturile restante cuvenite.
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului violenţei în familie. Prin aceasta
se asigură aplicarea unitară a cadrului
legislativ în vigoare şi se vor aplica mai eficient
principiile şi prevederile Legii nr. 217/2003.
În cuprinsul Strategiei sunt definite
obiectivele operaţionale care se referă la
prevenirea şi diminuarea fenomenului
violenţei în familie, protecţia victimelor
violenţei în familie şi responsabilizarea
agresorilor prin constituirea unui cadru
instituţional integrat. În acelaşi timp, sunt
prevăzute şi modalităţile prin care se va
asigura monitorizarea de specialitate şi
responsabilităţile ce revin fiecărei instituţii sau
autorităţi implicate în acest proces.

l Ministerul Sănătăţii a decis sistarea temporară a vaccinării împotriva tuberculozei l Noul plan de mers al trenurilor 2012-2013, care va fi valabil până la 14 decembrie
2013, va intra în vigoare din data de 9 decembrie, informează CFR Călători l Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, majorarea limitei valorii zilnice şi a fondurilor necesare
pentru distribuţia fructelor în şcoli de la 0,315 lei pe elev la 0,37 lei pe elev l Toate pensiile aferente lunii decembrie vor fi virate în avans, în intervalul 7-19 decembrie, de
către Casa Naţională de Pensii, urmând că pensionarii să-şi primească banii până pe 21 decembrie l România a alocat 17,6% din PIB în 2010 pentru protecţia socială,
cel mai mic procent din rândul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA"
veţi găsi actele normative de interes
general publicate în
Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 178/2012 privind completarea Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de
la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M.O. nr. 713/19.10.2012)
l Legea nr. 179/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope (M.O. nr. 713/19.10.2012)
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2012, pentru primirea la studii şi şcolarizarea
cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi
particular acreditat din România (M.O. nr. 722/24.10.2012)
l H.G. nr. 1029/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate
(M.O. nr. 727/26.10.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2012, de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar
(M.O. nr. 732/30.10.2012)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.
2722/2012, pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masa pentru semestrul II al anului 2012 (M.O. nr. 736/31.10.2012)
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.
2723/2012, privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se
acordă sub forma de tichete de creşă pentru semestrul II al anului
2012 (M.O. nr. 736/31.10.2012)
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În vederea asigurării unui cadru fiscal propice
redresării întreprinderilor mici şi mijlocii aflate în
situaţii dificile datorate crizei actuale şi lipsei de lichidităţi, pentru creşterea vitezei de circulaţie a banilor în
economie şi colectarea mai eficientă a TVA, prin
Ordonanţa Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
au fost introduse prevederi privind implementarea unui
sistem de plată a TVA, la încasarea facturilor, cu intrare
în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.
Pentru a veni în sprijinul contribuabililor Ministerul
Finanţelor Publice a elaborat Ghidul privind aplicarea
sistemului TVA la încasare. Ghidul reuneşte într-un
singur document toate prevederile legale din Codul
fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal precum şi din normele procedurale, necesare în
cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului
TVA la încasare.
Beneficiarii schemei-pilot pentru reabilitarea
termică a clădirilor de locuit pot depune proiecte
începând din 3 decembrie, fiind alocate fonduri totale
de 182 milioane de euro pentru toate regiunile de
dezvoltare din România, a declarat şeful Autorităţii de
Management pentru Programul Operaţional Regional.
Deoarece Comisia Europeană nu a acceptat o cotă
de 0% din partea asociaţiilor de proprietari, în Ghidul
solicitantului au fost agreate următoarele cote-părţi
care să fie suportate de locatari: 10% dacă venitul
mediu este sub 150 de euro, 20% dacă acesta se
situează sub 300 de euro şi 30% în cazul unui venit
mediu sub 500 de euro.

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă
prin care se aliniază reglementarea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii la prevederile Regulamentului CE nr.
1251/2011. Ordonanţa de urgenţă reglementează în
principal ajustarea pragurilor peste care există
obligaţia efectuării unei publicităţi la nivel european, în
sensul corelării cu noile prevederi europene.
De asemenea, Ordonanţa vizează corelarea cu
prevederile Legii nr. 554/2004 şi cu cele ale noului Cod
civil. Întrucât s-au primit semnale din partea societăţii
civile, pragul pentru achiziţia direct ă rămâne
echivalentul în lei a 15.000 de euro, fără TVA.
Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică se instituie obligaţia
notificării în SEAP, de către autorităţile contractante, a
achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a
5.000 de euro fără TVA.
Totodată, se reduce de la 14 la 10 zile termenul de
verificare a documentaţiilor de atribuire de către
ANRMAP. Preşedintele CNSC are dreptul la mandate
consecutive. De asemenea, se reglementează un
termen de trei zile pentru evaluarea documentaţiilor de
atribuire, care reprezintă o revenire la o documentaţie
respinsă de ANRMAP, şi un termen de două zile pentru
verificarea eratelor la invitaţiile de participare.
Hotărârea stabileşte că toate regiile autonome şi
societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral
de stat sunt autorităţi contractante.
În vederea asigurării optime a transparenţei şi fluidizării procedurilor de achiziţie publică, se aduc o serie
de completări şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor.

La Centrala Nulceară Cernobîl a început
instalarea noului sarcofag. Construcţia este
sponsorizată de mai multe ţări şi va fi supravegheată
de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare. Noul element de protecţie şi siguranţă
va fi finalizat până în octombrie 2015.

Fostul ministru de externe al Israelului, Tzipi Livni,
a anunţat că pune bazele unui nou partid politic, la
numai şase luni după ce a declarat că renunţă la viaţa
politică. Noul partid de centru-stânga, numit Hatnuah Mişcarea, va candida în cadrul alegerilor generale,
care vor avea loc în luna ianuarie 2013.

Primul Forum Anual al Strategiei UE pentru regiunea
Dunării, care s-a desfăşurat în perioada 27-28 noiembrie la
Regensburg, în Bavaria. Strategia Dunării vine cu soluţii
comune la provocări cu care se confruntă 14 ţări şi care ţin de
domenii variate, precum transport, securitate, turism, mediu,
energie, ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică.

Comisia îmbun@t@]e}te re]eaua
EURES pentru mobilitatea for]ei de munc@
Comisia Europeană a adoptat o decizie privind modernizarea şi
îmbunătăţirea EURES, reţeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă.
Decizia va contribui la creşterea mobilităţii lucrătorilor din statele membre şi va
pregăti calea pentru o veritabilă piaţă europeană a forţei de muncă. Reforma
EURES are scopul de a-i ajuta pe cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă să
intre în legătură cu angajatori care caută anumite competenţe, de a se
concentra pe sectoare şi profesii care se confruntă cu o lipsă de personal
calificat şi de a sprijini programe de mobilitate destinate tinerilor.
În ciuda nivelurilor ridicate ale şomajului (peste 25 de milioane de persoane
din UE), există încă o lipsă de personal calificat şi posturi dificil de acoperit. Întradevăr, numărul de posturi neocupate este în creştere de la jumătatea anului
2009, în special în zonele cu creştere rapidă, cum ar fi tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor şi economia ecologică.
EURES este o reţea de căutare de locuri de muncă activă, formată din 31
de servicii europene de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale UE,
ţările SEE (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi Elveţia. Noua decizie a
Comisiei va ajuta EURES să răspundă în mod direct unor nevoi economice
specifice. Drept urmare, EURES va corela în mod proactiv locurile de muncă
vacante cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să
îşi schimbe locul de muncă. De asemenea, le va oferi angajatorilor un acces
mai bun la o rezervă de candidaţi unde pot găsi competenţele de care au
nevoie pentru a se dezvolta şi a-şi extinde afacerile.
În urma reformei, EURES se va concentra mai mult asupra tinerilor, care au
o disponibilitate mai mare pentru mobilitate şi va include forme de angajare
care combină munca şi oportunităţile de învăţare, precum stagiile de ucenicie.
În fine, portalul web EURES va fi regândit pentru a crea instrumente online de
corelare a cererii şi ofertei uşor de folosit şi va oferi acces la informaţii privind
piaţa forţei de muncă axate pe competenţe.
Reforma va creşte numărul partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin
intermediul EURES şi va institui cooperarea între organizaţiile de plasare
publice şi private pentru a acoperi un procent şi mai mare din posturile vacante
(în prezent, acest procent variază între 30 şi 40% din totalul posturilor vacante).
Decizia urmează să fie pusă în aplicare de Comisie şi de statele membre
până la data de 1 ianuarie 2014. Până la momentul respectiv, toate ţările
participante vor trebui să desemneze servicii specializate care să organizeze
reforma, să colaboreze cu noi parteneri şi să dezvolte serviciile specifice
necesare.
Context
Libera circulaţie a lucrătorilor le permite resortisanţilor din UE să caute un
loc de muncă într-o altă ţară din UE, să lucreze în ţara respectivă fără a avea
nevoie de permis de muncă, şi să se bucure de un tratament egal cu cel al
resortisanţilor ţării gazdă în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă,
condiţiile de lucru şi prestaţiile sociale.
În prezent, cetăţenii UE care trăiesc într-un alt stat membru decât cel a
căror naţionalitate o au constituie doar 3,1% din forţa de muncă a UE. Numărul
a crescut cu aproape 60% începând din 2005, în principal datorită extinderilor
din 2004 şi 2007. În ansamblu, se estimează că fluxurile de mobilitate de după
extinderi au contribuit la creşterea PIB-urilor ţărilor din UE-15 cu aproximativ
1% în perioada 2004-2009. Cu toate acestea, criza economică a dus la o
scădere a fluxurilor de mobilitate în ţările UE; în perioada 2009-2011, fluxurile
de mobilitate în interiorul UE s-au redus cu o treime, în comparaţie cu perioada
2006-2008.
Portalul EURES privind mobilitatea forţei de muncă este deja un unicat în
UE: este gratuit şi oferă informaţii privind condiţiile de viaţă şi de muncă din
toate ţările participante, în 25 de limbi. Site-ul web primeşte 4 milioane de vizite
pe lună, stabileşte lunar 150 000 de contacte între persoanele în căutarea unui
loc de muncă şi angajatori, generând aproximativ 50 000 de angajări pe an, şi
găzduieşte în medie 750 000 de CV-uri în orice moment dintr-o anumită lună.
Există sute de evenimente care au loc în toată Europa, a căror listă poate fi
consultată în calendarul evenimentelor EURES.
(Comisia Europeană, IP/12/1262, 26/11/2012)

Cet@]enii vor putea candida mai
u}or la alegeri într-o alt@ ]ar@ a UE
Cetăţenilor UE care locuiesc într-un alt stat membru le va
fi mai uşor acum să candideze la alegerile pentru
Parlamentul European din 2014, ca urmare a votului
exprimat recent în cadrul Parlamentului European cu privire
la o propunere a Comisiei Europene. În sesiune plenară,
deputaţii din Parlamentul European au votat aprobarea
propunerii cu o majoritate covârşitoare (618 voturi pentru, 23
voturi împotrivă şi 14 abţineri). Proiectul de act legislativ
vizează simplificarea, prin modificarea normelor existente, a
procedurilor pentru cetăţenii UE dintr-un stat membru în care
nu sunt resortisanţi de a fi aleşi pentru Parlamentul
European. Aceasta este una dintre iniţiativele Comisiei de a
promova şi facilita participarea la alegerile europene. În urma
acordului Parlamentului European, în prezent se
preconizează că propunerea va fi adoptată de Consiliu
înainte de sfârşitul anului 2012.
În Raportul privind cetăţenia UE în 2010, Comisia a
ridicat problema scăderii constante a prezenţei la vot în
alegerile europene şi a abordat necesitatea de a facilita
participarea cetăţenilor UE la alegeri. O modalitate de a
rezolva această problemă o constituie simplificarea
procedurilor pentru cetăţenii UE de a fi aleşi în statul membru
de reşedinţă în care nu sunt resortisanţi.
De asemenea, Comisia colaborează cu statele membre
pentru a se asigura că cetăţenii UE care au reşedinţa în alt
stat membru decât cel de origine pot participa la alegerile
europene în aceleaşi condiţii precum cetăţenii ţării
respective, în conformitate cu dreptul UE (acţiunea 18 din
Raportul privind cetăţenia).
Context
Directiva 93/109/CE stabileşte normele de exercitare a
dreptului cetăţenilor europeni de a alege şi de a fi aleşi pentru
Parlamentul European în statul membru al UE în care
locuiesc. În 2006, Comisia Europeană a propus modificarea
acestei directive cu scopul de a simplifica procedura pentru
persoanele care candidează în alt stat membru decât cel de
origine şi de a reforma mecanismul de prevenire a votului
dublu la alegerile europene. Deoarece statele membre nu au
reuşit să ajungă la un acord unanim cu privire la dispoziţiile
referitoare la votul dublu, negocierile privind propunerea au
fost suspendate în anul 2008.
La iniţiativa Comisiei, discuţiile au fost reluate în
octombrie 2011, cu accent pe aspectul principal al propunerii,
respectiv simplificarea procedurilor de a fi aleşi pentru
cetăţenii UE dintr-un stat membru în care nu sunt
resortisanţi. Cu alte cuvinte, candidaţii nu vor mai fi obligaţi
să revină în statul membru de origine pentru a obţine un
certificat care să ateste că nu sunt privaţi de dreptul lor de a fi
aleşi. În schimb, atunci când îşi depun candidatura în statul
membru de reşedinţă, li se va solicita doar să prezinte o
declaraţie în acest sens, iar sarcina probei va reveni
autorităţii electorale din statul membru de reşedinţă.
S-a ajuns la un acord în cadrul Consiliului (la nivelul
Coreper) şi în prezent Parlamentul European este consultat
din nou (fiind deja consultat în cadrul rezoluţiei sale privind
propunerea iniţială în 2007).
(Comisia Europeană, IP/12/1232, 20/11/2012)

Autoritatea Palestiniană a
prezentat un proiect de rezoluţie Adunării
Generale a ONU, care ar recunoaşte
Palestina ca stat nemembru al ONU.
Un vot este stabilit pentru joi, 29
noiembrie, în Adunarea Generală a
ONU, la 65 de ani de la rezoluţia Adunării
care a creat Israelul prin partiţionarea
teritoriului sub mandat britanic Palestina,
în două state, Israel şi Palestina.
Palestinienii au respins rezoluţia şi a
urmat r ăzboiul cu Israel, lăsând
palestinienii fără un stat. Aceştia din
urmă au acceptat ulterior rezoluţia
privind partiţia în 1988.
Pentru ca rezoluţia să treacă este
nevoie de o majoritate simplă de 97
voturi. Dacă acţiunea are succes, statul
palestinian ar putea adera la tratatele şi
agenţiile specializate ale ONU, cum ar fi
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale,
tratatul privind Legea Mării şi Curtea
Penală Internaţională. Stat palestinian ar
avea drepturi legale asupra apelor sale
teritoriale şi spaţiului aerian, şi ar putea
să aducă acuzaţii de crime de război
împotriva Israelului.
Dar există riscuri serioase pentru
palestinieni şi pentru sistemul ONU,
dacă votul are loc. Israelul a ameninţat
că reţine 100 milioane dolari pe lună,
veniturile fiscale pe care le colectează
pentru Ramallah.
Congresul SUA a ameninţat să taie
ajutorul de securitate şi economic în
valoare de 500 milioane dolari acordat
palestinienilor. Congresul american a
întrerupt finanţarea de anul trecut pentru
UNESCO, agenţia culturală a ONU,
atunci când aceasta a acceptat un stat
palestinian în calitate de membru şi a
decis să oprească finanţarea oricărei
alte organizaţii ONU la care se alătură
teritoriile ca urmare a noului statut.
Japonia şi Coreea de Nord vor
organiza un al doilea tur de discuţii la
nivel de lucru luna viitoare (5-6
decembrie) în China, după întâlnirea de
la începutul acestei luni.
Cele două părţi s-au întâlnit pe 15-16
noiembrie la Ulan Bator, Mongolia,
pentru a discuta diferite probleme,
inclusiv răpirea de către Coreea de Nord
a cetăţenilor japonezi în anii 1970 - 1980
şi programul nuclear nord-coreean,
primele discuţii de acest fel din anul
2008.

l Liderii UE nu au reuşit să se pună de acord asupra bugetului 2014-2020 dar au decis să reia discuţiile la începutul lui 2013 l Uniunea Europeană l-a numit pe
luxemburghezului Yves Mersch la conducerea Băncii Centrale Europene l 2013 a fost desemnat în mod oficial ca „Anul european al cetăţenilor” l Un total de
63.1 % din studenţii care vor absolvi în primăvara anului viitor au asigurat un loc de muncă de la 1 octombrie arată un sondaj realizat de guvernul japonez l
Lituania este cel de al 15-lea stat membru al UE care a aderat la normele de cooperare consolidată în vederea sprijinirii cuplurilor internaţionale l

Zero2Infinity, o form@ mai ieftin@ a turismului spa]ial
O experienţă nouă pentru turiştii spaţiali ar putea fi
furnizată până în 2014 de zborul cu un balon imens, care
va oferi privelişti uimitoare ale orizontului şi întunericului
din spaţiul.
Un recent test s-a desfăşurat cu succes, netezind
drumul pentru călătorii deosebite la preţuri rezonabile.
Balonul test a transportat o capsulă cu un robot
umanoid până la o altitudine de aproape 32 km în 12
noiembrie, la doar câţiva kilometri de înălţimea de la care
paraşutistul Felix Baumgartner a sărit în octombrie.
Firma spaniolă Startup Zero2Infinity doreşte să ofere
câteva ore de zbor potenţialilor turişti spaţiali pentru a
face orice doresc într-un mediu aproape de spaţiu.
Compania are deja clienţi pe lista de aşteptare care
au plătit un depozit de 10.000 de euro, ca primă tranşă
din preţul biletului, 110.000 euro.
Un zbor tipic va dura mai multe ore pentru a ajunge la
altitudinea maximă, astfel încât pasagerii să se poată
bucura văzând soarele răsărind din întunericul spaţiului
şi curbura Pământului. Balonul nu are nevoie pentru
acestea să se apropie de 100 km altitudine, care
marchează limita oficială a spaţiului (graniţa dintre

atmosfera Pământului şi spaţiu cosmic).
"Petreci două ore la altitudinea de 36 km," spune
fondatorul Zero2Infinity, Lopez-Urdiales. "Am putea
atinge înălţimi mai mari, dar nu ar fi nici o diferenţă,
pentru că probabil a-ţi vedea aceleaşi repere vizuale la
39 km sau chiar la 100 de km".
Pentru întoarcere este tăiat cablul între balon şi
capsul ă cu pasageri. Ace ştia vor experimenta
aproximativ 60 de secunde starea de imponderabilitate
în timpul căderii libere, înaintea deschiderii paraşutei.
În recentul zbor de încercare încheiat cu succes, o
capsulă pentru doi oameni a fost ridicată de un balon şi a
revenit în siguranţă pe Pământ. În final, un balon va
ridica o capsulă cu doi piloţi şi patru pasageri.
Turismul spaţial cu balonul, relativ mai accesibil prin
preţul redus, ar putea deschide ochii multor oameni prin
"efectul de ansamblu," a spus Lopez-Urdiales. Frank
White, un director de comunicare de la Harvard's Kennedy School of Government, a inventat termenul pentru a
descrie modul în care astronauţii au câştigat o mai bună
apreciere a problemelor globale şi de mediu după ce au
văzut Pământul înconjurat de întunericul spaţiului.
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

faţă de 70 mp, plus apartament 3
Vând Play Station, 3 manete, 5
VÂNZĂRI
camere, situate în Reşiţa, str. jocuri, 320 giga, 200 €, Play Station,
Vând apartament, 2 camere, et. George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel. 2 manete, 7 jocuri, 170 lei sau
1/4, confort 2, în suprafaţă de 48 mp, 0255-221529, 0720-038774.
schimb cu telefon, joc portabil, psp,
card, 250 lei, jocuri originale, ps3,
situat în Reşiţa, în zona centrul
Vând spaţiu comercial 100 mp, ps2. Tel. 0721-414951
Militar. Apartamentul nu are
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
Vând Nokia X3, card, 5
îmbunătăţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
B-dul Republicii. Preţ 850 mp, megapixeli, 270 lei, Nokia C5, card,
0255-221529, 0720-038774.
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720- 5 megapixeli, Gps, 370 lei, Nokia
6300, 160 lei, Nokia N-73, 180 lei,
Vând teren, situat în Reşiţa, 038774.
iPhone, 220 lei. Tel. 0721-798604
centru, 650 mp + casă veche 3
Vând teren 4000 mp, situat în
Vând paleţi pentru uz gospodăcamere. Preţ 37.500 €. Închiriez
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector, resc sau lemn de foc, 5 lei/buc. Tel.
apartament, 2 camere, situat la vilă,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel. 0743-092858
mobilat şi utilat complet, zona
Vând saltea Relaxa, 90/190 cm,
0255-221529, 0720-038774.
Muzeul de Locomotive. Preţ 180 €,
100 lei, plapumă din lână, 1 perVând casă, 4 camere, cărămidă soană, 100 lei, covor persan, 1,5/3,5
lunar. Tel. 0255-221529, 0720arsă, teren 500 mp, parter plus etaj, cm şi o carpetă de canapea, 180 lei
038774.
situată în Doman (casă de vacanţă). negociabil. Tel. 0255-221036
Vând 16.000 mp, teren pretabil
Vând ieftin bicicletă nouă,
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
pt. construcţii, centre comerciale,
ţi, 340 lei, cu certificat de
bărba
0720-038774.
zonă agrement, în Reşiţa, zona Mugaranţie, recameu extensibil, stare
foarte bună, preţ negociabil. Tel.
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
ÎNCHIRIERI
0721-155683
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând urgent, fier de călcat,
Închiriez, apartament, 3 camere,
Vând 6.000 mp teren, plus
mobilat şi utilat complet, situat la marca Mureş, + suport, în stare
pensiune, 1.000 mp, construită la
vilă, zona Muzeul de Locomotive. foarte bună. Tel. 0737-575779
Vând baloturi de paie şi de fân,
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Preţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
şrot de floarea soarelui şi măcinăCamera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
0720-038774.
tură, 1,5 lei/kg. Tel. 0740-770047 (rr)
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând taur, rasa bălţată româÎnchiriez hală, 1.400 mp, situat
Vând 600 mp teren pentru
în Reşiţa, utilată complet şi pregătită nească, 700-800 kg, 6.500 lei. Tel.
construcţii toate utilităţile trase (apă,
pentru activită ţi în domeniul 0723-128805. (RR)
Vând contor de energie termică,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255- 350 lei. Tel. 0355-414132. (RR)
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând centrală termică Ariston,
221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu de producţie în pe gaz, cu tiraj natural, kWh, pentru
Vând terenuri parcelate situate
domeniul confecţiilor, în suprafaţă încălzire şi apă caldă, foarte bună,
700 lei, un instant pe gaz, Bosch, 17
în staţiunea Crivaia la stradă,
de 500 mp, situat în Reşiţa, zona
l/min., aproape nou, 300 lei. Tel.
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp. 0729-824413. (RR)
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând sistem home cinema, 5+1,
0720-038774.
Închiriez spaţii de birouri, clasa nou nouţ, sigilat, în cutie, 110 €, o
cutie muzicală veche, de 70-80 ani,
Vând 34.700 mp teren, cu
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
preţ rezonabil. Tel. 0722-264501.
construcţii (depozite 5.000 mp,
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
Vând pompă de apă, portabilă,
sediu administrativ, atelier mecanic,
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720- 200 lei. Tel. 0731-153301. (RR)
centrală termică, spaţii de acces
038774.
Vând canapea, aproape nouă,
betonate), font stradal 400 ml,
550 lei, schiuri, 75 lei, o uşă pliantă,
Închiriez
cas
ă
100
mp
plus
curte
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
75 lei, un tablou pictat, 85 lei, o pe4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 160 mp situate în Timişoara lângă reche de cizme din piele, 50 lei, un
Piaţa 700, de preferat pentru firme. covor rotund, persan, 35 lei, oglindă
0255-221529, 0720-038774.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529, pt. baie, 30 lei, parfumuri originale la
Vând spaţiu comercial în suprapreţuri foarte mici, cumpăr birou.
0720-038774.
Tel. 0786-483218, 0747-468797 (rr)
Vând aragaz Zanussi, 500 lei, 2
chiuvete pentru baie, cu dulăpior.
Tel. 0761-137478. (RR)
Vând 2 paltoane, din piele
întoarsă, îmblănite, unul pentru
bărbaţi, unul pentru damă, preţuri
negociabile, piese din mobilă de
Băile Herculane:
tineret, 2 plăpumi de lână naturală,
Secretară: 1;
de o persoană, 150 lei, o garnitură
pluşată, candelabre, costum popuCaransebeş:
lar de femei, o maşină de cusut în
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; stare foarte bună. Tel. 0255240038, 0729-876548. (RR)
TOTAL JUDEŢ: 2
Cumpăr viţei, vaci, juninci, tauri,
la preţ bun, plata pe loc. Tel. 0769585880. (RR)
CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
Vând schiuri şi bocanci de schi,
50-150 lei/perechea, mobilier de
lei USD 29 Octombrie - 28 Noiembrie 2012 EURO
lei
baie, oglindă, vană mare, pe colţ,
3,60
4,60
chiuvetă dublă, 1.000 lei, tot setul.
Tel. 0752-030888. (RR)
3,58
4,58
Vând grâu şi porumb, 1.2 lei/kg.
3,56
4,56
Tel. 0255-526023. (RR)
3,54
4,54
Vând pat de o persoană, 350 lei,
3,52
4,52
un frigider, 100 lei. Tel. 07433,50
4,50
024392. (RR)
Vând mobilă pentru dormitor,
3,48
4,48
dulap cu 2 uşi, dulap cu 3 uşi, 2
3,46
4,46
paturi pt. o persoană, 2 noptiere, o
4,44
3,44
comodă pentru televizor, 400 lei,
4,42
3,42
uşor negociabil. Tel. 0741-104069.
4,40
3,40
Vând o viţeluşă, 3 luni, 1.000 lei.
29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28
Tel. 0729-838170. (RR)
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Vând tabletă iRobot cu Android,
în perfectă stare. Tel. 0724-169067.
Vând cal cu căruţă, ham, 5.000
lei negociabil. Tel. 0742-701823. (rr)
Vând viţel, 3 luni, 1.000 lei. Tel.
0743-508299. (RR)
Vând 2 porci graşi, 8 lei/kg, 13
purcei, de 3 luni, 250 lei/bucata
negociabil. Tel. 0734-609970. (RR)
Vând geacă din piele, mărimea
54, 80 lei, un parpalac din piele,
lung, căptuşit din Germania, 380 lei,
o geacă de fâş, cu pene, roşie, 25
lei, 2 pulovere, noi, mărime mare,
56, pentru iarnă, 15 lei/buc., un
cuptor cu microunde, în stare foarte
bună de funcţionare, 120 lei. Tel.
0355-405166, 0721-742148. (RR)
Vând iapă, 4 ani, cu tot cu căruţă
şi cu tot ce trebuie, 4.200 lei. Tel.
0771-251305. (RR)
Vând fluier vechi de peste 112
ani, 300 lei, un flaut, vechi de 100
ani, 300 lei negociabil, un palton de
piele, pentru bărbaţi, mărimea 5052, 150 lei negociabil. Tel. 0355405138, 0770-546568. (RR)
Vând iapă cu mânză, 2 vaci
tinere. Tel. 0761-904555, 0355423894. (RR)
Vând junincă, rasa Holstein,
gestantă în 2 luni, 2.800 lei
negociabil. Tel. 0742-628096. (RR)
Cumpăr mobilier, din cireş. Tel.
0726-833018. (RR)
Vând masă de tenis, pliantă,
274/152,5/76, 100 €. Tel. 0752905354. (RR)
Vând cojoc, model Alain Delon,
bărbat şi damă, paltoane din piele,
mărimea 54, 150 lei/bucata. Tel.
0355-881263. (RR)
Vând consolă Wii, 2 telecomenzi
+ rachetă de tenis şi mai multe jocuri, 450 lei. Tel. 0722-356436. (RR)
Vând frigider mic, în stare bună,
100 lei, cumpăr instant pe gaz. Tel.
0748-362533, 0255-244199. (RR)
Doresc să cumpăr porc până în
150-160 kg, 8.5 lei/kg. Tel. 0749907361. (RR)
Vând vacă, rasa Holstein, 2.500
lei negociabil. Tel. 0742-628096. (rr)
Vând sobă Vesta, în stare foarte
bună de funcţionare, 400 lei, vin
roşu, de casă, 50 l, 6 lei/l. Tel. 0355401982. (RR)
Vând aparat de sudură, merge
la curent. Tel. 0740-536864. (RR)
Vând congelator, 5 sertare, 500
lei, o friteuză, 50 lei, un convector
mare, 500 lei, un televizor pentru
autobuz sau tir, 800 lei, un circular
cu toate dotările, 500 lei, o masă
pentru calculator, 100 lei, o chiuvetă
de inox, 100 lei, un dulap cu 2 uşi,
350 lei, o staţie emisie-recepţie,
pentru taxi, 170 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând porci, 100-130 kg, 9 lei/kg
negociabil. Tel. 0761-146068. (RR)
Vând pălincă din Zalău, 17 lei/l.
Tel. 0757-265026. (RR)
Vând viţeluşă de 3 luni, pentru
sacrificat, 1.000 lei. Tel. 0729838170. (RR)
Vând disc cu 4 baterii, club de
şiruit, cu toate ustensilele, o moară
mare, trifazică şi una mai mică. Tel.
0729-026268. (RR)
Vând plăpumi de lână, naturale,
pentru 2 persoane, bicicletă în stare
bună de funcţionare, dună de pene,
pentru 2 persoane, televizor color şi
unul alb-negru, în stare bună. Tel.
0768-776073. (RR)
Vând o canapea extensibilă, pe
lungime, stare perfectă, aproape
nouă, în Reşiţa, preţ 500 de lei, se
mai poate negocia. Tel. 0727770580.

Vând o maşină de spălat, nouă,
marca Gorenie, în Reşiţa, preţ informativ 500 de lei neg. Tel. 0727770580.
Vând două boxe pentru calculator, stereo, noi, boxe 2.0, în Reşiţa,
preţ negociabil 300 de lei. Tel. 0727770580.
Vând o măsuţă mică pentru hol,
nouă, marca Pong, în Reşiţa, preţ
informativ 50 de lei. Tel. 0727770580.
Vând un robot de bucătărie,
stare perfectă, aproape nou, marca
Philips, în Reşiţa, preţ informativ
400 de lei, se mai poate negocia.
Tel. 0727-770580.
Vând drujbă nouă, (Germania),
lungime lamă 40 cm şi trusa de
scule aferentă. Poate fi încercată.
Preţ 150 € (700 lei). Tel. 0745205931.
Vând cameră foto digitală BenQ
DC C1250 12 megapixeli nouă cu
folie. Preţ 250 lei. Tel. 0723-553648.
Cărucior 3-în-1 cu scaun auto +
coş landou 0-3 ani. Are cos cumpărături, spătar înclinare reglabilă pe 5
poziţii, centură siguranţă în 5
puncte, reazem picioare reglabil
pliere tip umbrelă, acoperitoare
pentru picioare. Este puţin folosit.
Preţ 700 lei. Tel. 0724-189589.
Vând aparat medical cu suport
Bioptron-Zepter, pentru terapie cu
lumină fără radiaţii UV la preţul de
200 €, pentru dureri articulare,
cicatrizări etc. Tel. 0760-284642.
Vând acvariu profesional, marca
Juwel, capacitate 90 litri. Tel. 0723289162.
Vând lăzi stupi verticali cu
podişor, capac acoperit cu tablă şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0761250746, 0732-452930.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând viţea de 3 luni jumătate,
culoare roşu cu alb, preţ 1.400 lei
neg. Oraviţa. Tel. 0721-036856.
Vând cărucior de bebe 0-3 ani,
roşu cu negru, 120 lei. Tel. 0724027846.
Vând frigider şi congelator cu 4
sertare, în stare de funcţionare. Tel.
0748-413548, 0770-364193.
Vând în Reşiţa mobilier bucătărie, preţ fix 300 lei şi mobilă dormitor
complet preţ fix 2000 lei. Tel. 0720311810.
De vânzare viţel de lapte. Vârsta
4 săptămâni. Tel. 0746-050463.
Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt de 17 inch cu
40 lei în stare perfectă de
funcţionare. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei,
stare perfecta. Tel. 0763-906047.
Vând calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreună cu
monitor de 17 inch la 350 lei. Tel.
0763-906047.

Auto-Moto-Velo
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând microbuz de marfă, marca
Citroen, 2.5 diesel, înmatriculat în
Spania, acte valabile un an, 850 €
negociabil. Tel. 0757-210955
Vând Audi A6, înmatriculat, 2.5 l,
diesel, 166 cai putere, ţinut în garaj,
toate dotările, echipat cu cauciucuri
de iarnă + 4 jante aliaj, echipate cu
cauciucuri de vară noi. Preţ fix 7.000
€. Tel. 0741-112846
Vând Opel Corsa, 1.3 cmc, TDI,
euro 4, 2005, înmatriculat în
România, 135.000 km, roţi echipate
iarnă/vară, consum foarte mic,
distribu ţie pe lanţ, 2.700 €
negociabil. Tel. 0744-589738
Vând Ford Ka, recent adus din
Germania, stare foarte bună, climă,
închidere centralizată, geamuri
electrice, fumurii. Tel. 0745-157378.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând 2 planetare şi un electromotor pentru Ford Escort diesel, un
scuter Yamaha Majesty, 1999, 250
cmc, cu motor defect, 200 €. Tel.
0785-347372
Vând Opel Agila, 2002, 1.000
cmc, ecotec, servo total, abs, esp,
direcţie asistată, distribuţie pe lanţ,
cauciucuri de iarnă, noi, în stare
foarte bună, înmatriculată în
România, consum mic, proprietar,
1.800 €, un Ford Escort Break, abs,
esp, stare foarte bună, înmatriculat
în România, proprietar, 1.000 €, 4
jante de tablă, pe 13 ţoli, pt. Ford,
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Cumpăr urgent Dacia Papuc,
1.6, 2002, în stare bună, poate să fie
înscrisă sau radiată. Tel. 0740770047. (RR)
Vând Volkswagen Passat, TDI,
2003, încălzire în scaune, geamuri
electrice, acte la zi, înmatriculată,
4.600 €, vând ARO 10, caroserie
foarte bună, motor Dacia 1400, refăcut, 4x4, cu reductor, acte la zi, 900
€, o remorcă metalică, frână, 700 kg,
450 €. Tel. 0731-153301. (RR)
Vând Peugeot 407, Diesel, 2000
cmc, 2005. Tel. 0745-266629. (RR)
Vând Oltcit Club, pentru programul Rabla, 2.000 lei. Tel. 0255240038. (RR)
Vând tractor Ford, 55 cai putere,
cauciucuri noi, stare foarte bună,
adus recent, nu s-a lucrat cu el în
tară, 2.950 € negociabil, un Ford
Transit, 6 locuri + marfă, 2001,
diesel, înscris recent, stare foarte
bună, 3.950 € negociabil. Tel. 0722435561, 0770-307812. (RR)
Vând maşină pentru atelier de
vulcanizare auto, 700 €. Tel. 0355426704. (RR)
Vând cauciucuri, 195/64/15,
205/55/16, de iarnă, o baterie de
maşină. Tel. 0255-224242. (RR)
Vând motocultoare diesel, un
Opel Zafira, 3.800 €, un Opel Astra F
Karavan, 2.100 € negociabil,
cauciucuri de iarnă şi de vară. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând Dacia Logan, 2006, 1.400
cmc, 62.000 km reali, gri metalizat,
motorizare pe benzină + instalaţie
gpl, senzor de parcare, geamuri
electrice faţ ă/spate, proprietar,
3.599 € negociabil. Tel. 0745683654. (RR)
Vând Fiat Brava, 2001, 1.6, benzină, neînmatriculată, 900 € negociabil, un Ford Tranzit, 8+1, 4.800 €
negociabil. Tel. 0755-509970. (RR)
Vând Renault Laguna, 2000,
euro 2, benzină, înmatriculată, cu
verificarea tehnică la zi, dotări
complete, scaune piele, jante de
aluminiu, 3.000 € negociabil. Tel.
0785-390778, 0255-517830. (RR)
Cumpăr tractor DTC 445,
universal, dacă se poate, să aibă
servo direcţie, ofer preţul pieţei. Tel.
0753-519192, 0255-233683. (RR)
Vând BMW 316, toate dotările,
pe benzină, înmatriculată, 2.400 €.
Tel. 0744-515680. (RR)
Vând Opel Calibra Sport, în
stare bună de funcţionare, înscris în
circulaţie, actele la zi. Preţ 2.000 €.
Tel. 0768-776073. (RR)
Vând Ford Sierra Laser 1,8
benzină, an 1984, stare bună, ITP
02.2013, 109.000 km + 4 roţi cu
anvelope de iarnă, preţ 650 €
negociabil. Tel. 0724-521542.

Anunturi
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Vând Ford neînmatriculat din
2000, în Reşiţa. Tel. 0745-425904.
Vând Ford Escort din 1998, în
Reşiţa. Tel. 0745-425904.
Vând Opel Vectra A din 92,
benzină + gpl, funcţional, recent
vopsit, 2 seturi jante aliaj, 1300 €
negociabil. Tel. 0723-553648.
Vând Ford Fiesta 4 uşi, verde
metal, recent adus din Germania,
euro 4 pe carte, radio/cas, climă,
geamuri el, abs, esp, central,
airbag-uri, volan, scaune, faruri,
(banchete despărţite) toate reglabile, jante aliaj, etc. Preţ 2650 € uşor
negociabil. Tel. 0727-000929.
Vând tractor Ford 3000, 48 cai
putere, cu cositoare lateral ă
montată pe el din fabricaţie, stare
bună, pornire la cheie, răcire cu apă,
motor în trei pistoane, tractorul
poate fi văzut în loc. Apadia nr. 3
duminică. Tel. 0771-578133.
Vând Vw Polo, 1.4 benzină,
2001, abs, servodirecţie şi frână,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
uşi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095, 0769995543.
Vând dublă comandă originală,
aproape nouă, are şi acceleraţie,
pentru VW Polo 6N (2001). Tel.
0742-402807, 0761-815207.

Imobiliare
Vând apartament 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp,
etajul 3, izolat termic, centrală nouă,
boxă, garaj, Reşiţa, Moroasa 2. Preţ
45.000 € neg. Tel. 0769-670833
Vând apartament 2 camere,
îmbunătăţit, ocupabil imediat, zonă
foarte bună. Preţ 22.500 € negociabil. Tel. 0737-051326
Vând urgent casă în Dognecea,
67 mp, locuibil, 200 mp, curte +
grădină, fântână, fosă septică,
hidrofor, teracotă, uşă metalică, 2
camere, baie cu vană, bucătărie,
hol, gresie, faianţă, sau schimb cu
garsonieră + o mică diferenţă. Tel.
0255-236325
Vând apartament 2 camere,
confort 1, îmbunătăţit, 25.000 €. Tel.
0743-092858
Vând sau schimb cu auto diesel,
2.800 mp de grădină în Bocşa II,
intabulată, limitrofă cu intravilan,
pretabilă pentru construcţii, utilităţi
în apropiere, 1,5 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531
Vând urgent teren, 3.500 mp,
îngrădit, facilităţi, acces auto, linie
curent, potrivit pentru casă de vacanţă, lângă Mănăstirea Almăjului,
Putna. Preţ 1.400 €. Tel. 0764258161.
Vând urgent, casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, 2.100 mp, sat
Serendia. Preţ 13.000 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667
Vând casă, str. Aurel Vlaicu,
nr.10, lângă podul din Stavila, cu,
curte comună, sau schimb tot cu
casă, în Reşiţa, 20.000 € negociabil.
Tel. 0745-241609
Vând apartament 2 camere,
cămin, zona Intim, total îmbunătăţit,
termopane, gresie, înc ălzire
centrală, liber, ocupabil imediat. Tel.
0727-045017
Vând garsonieră, confort 1,
Albăstrelelor, nr.7,et.2, izolat termic,
termopan, interior neamenajată,
uşă metalică, 11.500 € negociabil.
Tel. 0744-145154

Anunturi
,

Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând teren, ideal pentru construcţii, zona Cheile Nerei, 11.500
mp, front stradal, 2 laturi, la intrare în
Sasca, preţ neg. Tel. 0734-068742
Vând casă în Boc şa, str.
Negoiului nr. 17, aproape de gara
Vasiova, compusă din 2 camere,
bucătărie, cămară, hol mare, loc de
baie, din cărămidă arsă, gaz, curent,
fântână proprie, front stradal 14 m,
1.580 mp, cu posibilitatea de
extindere în faţa casei. Preţ 29.000
€, uşor negociabil. Tel. 0255555453, 0786-842927
Vând garsonieră, tip 1, 30 mp,
neamenajată interior, 1 cameră,
bucătărie, baie, hol, balcon, izolată
termic, geamuri termopane, str.
Albăstrelelor, Reşiţa, 11.500 €. Tel.
0744-145154. (RR)
Vând 5.800 mp teren, la intrarea
în Cheile Caraşului, aproximativ 300
m de hotelul şi lacul Mărghitaş, cu o
mini cabană, cameră + terasă, cale
de acces auto, curent, 1,5 €/mp. Tel.
0255-240368, 0731-153301. (RR)
Vând apartament 3 camere,
decomandat, la parter, complet
mobilat şi utilat, 55.000 € negociabil,
sau fac schimb cu un apartament
sau casă în Caransebeş. Tel. 0722551615. (RR)
Vând apartament 2 camere, etaj
2, Moroasa, 16.500 €. Tel. 0770495527. (RR)
Vând apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, Moroasa, 16.600 €.
Tel. 0756-456209. (RR)
Vând apartament 2 camere,
complet mobilat, central ă cu
instalaţie pe ţevi de cupru, gresie,
faianţă, uşă la intrare schimbată,
balcon interior, închis, zona Luncă,
lângă Poliţie, 25.000 € negociabil.
Tel.0722-440654. (RR)
Vând apartament decomandat,
în Govândari, lângă gară, cu 2
camere, bucătărie, baie, geamuri
termopane, 25.000 €. Tel.0770604864. (RR)
Vând garsonieră în Luncă,
7.000 € negociabil. Tel. 0748362533. (RR)
Vând casă, 2 camere, bucătărie,
baie, 15.000 € negociabil. Tel. 0355805059, 0255-232833, 0760837732. (RR)
Vând casă, 2 camere, bucătărie,
baie, Muncitoresc, Reşiţa. Preţ
15.000 € neg. Tel. 0355-805059,
0255-232833, 0760-837732. (RR)
Vând apartament 2 camere, la
parter, Moroasa 1, Reşiţa, 17.000 €
negociabil. Tel. 0742-698947. (RR)
Vând apartament 2 camere, et.
2, Moroasa 1, Reşiţa, 17.000 €
negociabil. Tel. 0720-411464. (RR)
Persoană fizică, vând apartament Al. Romaniţei, 2 camere conf.
1, etaj 1, izolat. Preţ 25.900 €.
Contact: popa1950@live.com Tel.
0772-667720.
Persoană fizică, vând apartament Str. Sportului, 2 camere conf.
1, etaj 1, izolat, centrală, termopane
etc. Pre ţ 30.900 €. Contact:
popa1950@live.com Tel. 0772667720.
Persoană fizică vând 2 camere
confort 1, bloc de 4 nivele, et. 3,
centrală termică, bloc izolat pe
exterior, zona B-dul Muncii.
Ocupabil imediat. Accept şi credit
"Prima Casă". Exclus intermediari.
Tel. 0769-086352.

Anunturi
,

Vând apartament decomandat,
conf. 1, 3 camere şi 2 băi, renovat şi
izolat termic, zona Moroasa, liniştită, preţ 38.000 €. Tel. 0723-769051.
Vând hală de producţie (depozit), 750 mp parter + 144 mp birouri
şi vestiare la etaj. Instalaţie electrică
de forţă 130 KW, totul funcţional.
Situată la ieşirea din Reşiţa spre
Oraviţa, la drumul judeţean. Accept
şi variante de închiriere. Preţ
110.000 € negociabil. Tel. 0744521897, 0722-521897.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandate, balcon termopan, 2 băi, centrală, termopan, în
micro 4. Tel. 0723-299044.
Proprietar, vând un apartament
cu 2 camere, şi pivniţă la subsol, în
localitatea Reşiţa, Govândari, zona
Intim, etajul 1, cu vedere pe două
părţi, spre interior şi spre bd. Republicii. Este dotat cu uşă metalică la
intrare antizgomot, cu uşi interioare
noi, cu geamuri termopan, centrală
termică pe gaz, gresie şi faianţă pe
holuri, în baie şi la bucătărie, mobilat
complet nou, modern, şi aparatură
electronică şi electrocasnică. Se
vinde la cheie. Se poate vedea la
orice oră din zi. Se acceptă şi cu
credit prin prima casă. Preţul
apartamentului este de 33.600 €.
Tel. 0751-132460.
Vând spaţiu comercial în Bocşa
Română, la MFA, actualul bar Black
& White, 140 mp + 40 mp terasă
pavată + 30 mp teren adiţional. Are 2
intrări separate, 2 puncte sanitare +
toate dotările necesare. Preţ 55.000
€. Tel. 0723-689971 sau 0013177969252, după ora 15.
Vând parcele de teren agricol la
preţul de 35 de milioane pe hectar.
Tel. 0721-622245.
Vând ap. 2 camere în Moroasa
1, cu 2 băi noi, parter înalt fără
probleme, decomandat, bilateral,
balcon, grădină, parcare, parţial
renovat, urgent, 15.500 €. Tel. 0766603190.
Vând garsonier ă în Luncă,
Blocul Funcţionarilor, la Piaţa Mică,
27 mp, cameră, hol, baie, neamenajată, et. 2, urgent, 5500 €. Tel.
0766-603190.
Vând apartament 1 cameră
spaţios în Reşiţa Mociur, 40 mp,
balcon, et. 1, urgent, 8500 €. Tel.
0766-603190.
Vând ap. în Băile Herculane, la
piaţă, dec, 60 mp, complet renovat,
frumos, bucătărie mare 16 mp,
bilateral, vedere superbă spre
munte, et. 3, urgent, 28.000 €. Tel.
0766-603190.
Vând mai multe terenuri de
construcţie şi ca investiţie în Băile
Herculane, toate utilităţile, suprafeţe
şi poziţii diferite. Tel. 0766-603190.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Vând ap. cu 3 camere decomandat confort 1 la et. 2 pe Făgăraşului
sau dau la schimb cu ap. de 2
camere plus diferenţă. Tel. 0760906460.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând la preţ bun casă în
Secăşeni. Tel. 0726-701010.
Vând apartament 4 camere, Bd.
A.I. Cuza, nr. 35, sc. 2, et. 1 apartament 2 camere, Bd. A.I. Cuza, nr. 35,
sc. 1, et. 2 şi casă Cuptoare, teren şi
pădure. Tel. 0730-583043.

Vând apartament 3 camere
zona V. Domanului, bl. 4 etaje. Tel.
0726-701010.
Vând 4000 mp teren intravilan în
Bocşa Română, parcelat în 1000
mp fiecare. Vând casă în Bocşa
Montană, str. Principală, include un
spaţiu comercial, casa e compusă
din 2 corpuri, ideală pentru 2 familii.
Contact adelatelechi@yahoo.com
sau tel. 0748-051170, 0255-552020
Închiriez garsonieră, bloc izolat,
toate utilităţile. Preţ110 € neg. Tel.
0740-512979.
Închiriez apartament cu 1 cameră la curte, amenajat gen hotel. Tel.
0740-512979.
Vând garsonieră în Reşiţa, Al.
Tineretului, etaj 1, suprafaţă utilă 32
mp. Uşă metalică intrare, geamuri şi
uşă balcon pvc cu termopan, încălzire centralizată, apă caldă/rece
contorizată, gaz. Tel. 0724-070200.
Tineri căsătoriţi căutăm casă de
închiriat. Tel. 0741-137197.
Persoană serioasă caut să
închiriez apartament cu 1 sau 2
camere nemobilat pe termen lung.
Tel. 0764-335767.
Vând apartament cu 2 camere,
zona poliţiei, Reşiţa, conf.1, etaj 3, la
bloc cu 4 etaje, anvelopat (exterior şi
interior), cu central ă termică,
termopane, cu gresie şi faianţă,
stare foarte bună, ocupabil imediat
preţ negociabil. Tel. 0771-290801.
Proprietar, vând apartament, 2
camere, confort 3, et.4, în Luncă,
scara cu Protecţia Consumatorului,
12.000 €. Tel. 0763-463533.
Proprietar, vând apartament, 3
camere, confort 3, et.4, în Luncă,
scara cu Protecţia Consumatorului.
Preţ 16.000 €. Tel. 0763-463533.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Tânăr din Reşiţa, 32 de ani, caut
de lucru ca ajutor de bucătar (am
curs de bucătar), agent de pază
(curs şi atestat) sau muncitor
necalificat. Mă găsiţi la telefon
0726-486587.
Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare, anticelulitic şi
reflexoterapie la domiciliul clientului
sau la mine. 30 lei şedinţa. Rog doar
oferte serioase. Exclus masaj cu
conotaţii sexuale sau sex. 0772779300 sau 0758-452501.
Plec la Graz în data de 29
noiembrie 2012. Duc până la
domiciliu în orice oraş până la Graz
(şi pentru colete este valabil).
Maşina este confortabilă şi dotată
cu aer condiţionat. Plecările se fac
din Reşiţa şi orice localitate până la
vama Cenad. Preţul diferă în funcţie
de distanţă. Tel. 0736-521932.
Fotografiez şi filmez la nunţi,
botezuri şi diverse evenimente
speciale. Tel. 0729-844264.
Transport marfă. Tel. 0745-274929.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

Matrimoniale
Bărbat, 39 ani, 167/70, caut să
cunosc o doamnă serioasă, pentru
prietenie, eventual căsătorie. Tel.
0785-347372
Pensionară, cu apartament,
caut relaţie serioasă. Tel. 0770391275

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

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director
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PRISMA
SPORT
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LIGA 1

Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
turului:
Clasament
etapa
a17-a,
17-a:sfarsitul
M M V V E E I I GMGM GP GP P P
M V E I
GM
GP
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

17 13
17 10
17 10
17 9
17 8
17 7
17 7
17 7
17 6
17 6
17 4
17 5
17 5
17 4
17 4
17 4
17 2
17 1

2
4
3
4
4
6
5
5
5
5
8
4
4
7
3
2
5
6

2
3
4
4
5
4
5
5
6
6
5
8
8
6
10
11
10
10

38
36
28
29
33
25
25
19
22
17
20
17
21
20
17
14
13
14

15
19
23
18
21
17
20
18
24
21
21
25
30
22
33
24
32
25

41p
34p
33p
31p
28p
27p
26p
26p
23p
23p
20p
19p
19p
17p
15p
14p
11p
9p

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

Joi/29 Noiembrie

Vineri/30 Noiembrie

Duminic@/2 Decembrie

Timişoara

Timişoara

M MV V E E I
M V E
9 8 0
9 7 0
8 6 0
9 5 1
8 5 1
9 5 0
9 3 2
9 4 0
9 4 0
9 2 0
9 1 0
9 1 0

M M GP GP P P
IG
I GG
M
GP
P
1
267
199 16p
2
268
218 14p
2
252
226 12p
3
260
234 11p
2
244
238 11p
4
256
244 10p
4
216
209
8p
5
221
215
8p
5
214
228
8p
7
249
281
4p
8
222
295
2p
8
203
285
2p

Etapa 10/22: Sambata,15 decembrie 2012:
HC Odorhei - Dinamo Bucuresti; Universitatea Transilvania Cluj Universitatea Politehnica Timisoara; HCM Constanta - Univ. Bucovina
Suceava; CSM Bucuresti - Stiinta Mun Dedeman Bacau; CS Caras
Severin - CSM Ploiesti; ASC Potaissa Turda - Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
30 nov - 02 dec:
01 dec:
01 dec:
02 - 16 dec:
06 - 09 dec:

SCHI - Cupa Mondială (m) Beaver Creek, ;
SARITURI CU SCHIURILE: Kuusamo, FIN, Mas.142;
RUGBY - Anglia - Noua Zeelandă;
HANDBAL -Campionatul European femin din Olanda;
PATINAJ ARTISTIC-Finalele Grand Prix (Soci,Rusia).

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: HCM Constanta – Savehof, Liga Campionilor
Joi Digi Sport 2 ora 20:00
HANDBAL FEM: Romania - Serbia, Meci amical
Vineri Digi Sport 2 ora 20:00
HOCHEI.: HSC Miercurea Ciuc – Miskolci, Liga Nat.
Vineri Digi Sport 3 ora 19:15
COMBINATA NORDICĂ: Cupa Mondială Kuusamo, Finlanda - DT 142
Sambata Eurosport 1 ora 09:30
VOLEI MASCULIN: Craiova - Dinamo Divizia A1
Sambata Digi Sport 1 ora 15:30
FOTBAL: Juventus Torino - FC Torino, Serie A
Sambata Digi Sport 3 ora 21:45
CĂLĂRIE: Mastersul European Paris în Franţa
Duminica Eurosport 1 ora 16:30
SCHI ALPIN: CM Beaver Creek, SUA - Masc, slalom uriaş, manşa II
Duminica Eurosport 1 ora 21:30

Caransebeş

Prognoza meteo
pe următoarele

+14ºC
+5ºC

+12ºC
+5ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+4ºC

11 zile

+12ºC
+6ºC

Luni, 3 Decembrie
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FORMULA 1

Rusia a câştigat duminică proba de ştafetă mixtă din cadrul Cupei
Mondiale la biatlon ce s-a desfăşurat în localitatea suedeză
Oestersund. Din cvartetul Rusiei au făcut parte: Olga Zaiţeva, Olga
Vilukhina, Alexey Volkov şi Evgeny Ustyugov. Acesta din urmă a reuşit
să tragă perfect, securizând victoria ţării sale, care până la momentul
tragerii numărul 7 păstra un avans de câteva secunde în faţa Norvegiei
şi a Cehiei, dar precizia campionului olimpic din 2010 a făcut diferenţa.
România a ocupat locul al 19-lea, la un tur distanţă faţă de
Norvegia, după o comportare excelentă în poligon, care din păcate nu
a fost dublată şi de o deplasare pe schiuri foarte bună. Din ştafeta
României au făcut parte Reka Ferencz (0 tururi de penalizare, 2
cartuşe suplimentare), Luminiţa Pişcoran (0 tururi de pen, 2 cartuşe
suplim), Roland Gerbacea (0 tururi de pen, 3 cartuşe suplim) şi Ştefan
Gavrilă (0 tururi de pen, 0 cartuşe suplim).
Gregor Schlierenzauer a câştigat duminica etapa a doua a Cupei
Mondiale la sărituri cu schiurile, pe trambulina de la Lillehammer, după
sărituri de 141 şi 137 de metri. La doar 22 de ani, Gregor
Schlierenzauer este deja o certitudine şi va rămâne cu siguranţă în
istoria Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile. Sportivul austriac a
câştigat deja o Cupă Mondială (2008-2009).

HANDBAL MASCULIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HANDBAL FEMININ
La o singură zi după ce a învins naţionala Germaniei în deplasare,
cu 28-25, într-un prim meci amical, selecţionata de handbal feminin
a României, antrenată de Gheorghe Tadici, a fost zdrobită la scor de
acelaşi adversar, scor 30-9 în favoarea nemţoaicelor. Cel puţin
teoretic, Tadici şi-a propus să verifice jucătoarele din imediata
apropiere a lotului naţional în vederea alcătuirii efectivului pentru
Campionatul European din Serbia, care va avea loc în decembrie. Din
păcate, rezultatul a fost catastrofal, fără correspondent în istoria
recentă a handbalului românesc.
La pauza meciului de la Hamm, româncele nu izbutiseră să
marcheze decât 4 goluri, în timp ce gazdele perforaseră poarta noastră
de 16 ori. Mai mult decât atât, primul gol al naţionalei României a venit
de abia în minutul 12, când tabela de marcaj înregistra deja 7-0 pentru
Germania.
România a marcat primul gol al reprizei secunde în minutul 40, pe
fondul unei prestaţii catastrofale şi în partea secundă.
Marcatoarele celor nouă goluri ale României au fost Nechita 2,
Vădineanu 2, Pintea 2, Hotea 1, Geiger 1 şi Buceschi 1.
Elevele lui Tadici vor sustine la Karlovac, un nou meci-test cu
Serbia, in 30 noiembrie. De acolo, reprezentativa se va cantona direct
la Vrşeţ, locul unde vor avea loc partidele oficiale din grupa D.
Naţionala României va juca la CE din Serbia în grupa D, în ordine,
cu Rusia (4 decembrie), Islanda (5 decembrie) şi Muntenegru (7
decembrie).
Echipa de handbal masculin Ştiinţa Bacău s-a calificat
duminică, pe teren propriu, în grupele Cupei EHF, deşi a remizat cu
formaţia israeliană Maccabi Rishon Lezion, scor 22-22 (12-12) şi în
manşa retur din turul trei al competiţiei.
Meciul tur s-a jucat tot la Bacău, sâmbătă, când echipa pregătită de
Eliodor Voica s-a impus categoric, cu 33-22 (15-8), deoarece israelienii
au fost obligaţi să joace ambele manşe în deplasare. Pentru Maccabi
au jucat şi handbaliştii români Iulian Strat (portar) şi Marian Filip (inter
stânga).
Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc în 6 decembrie, la Belgrad,
Ştiinţa Bacău urmând să facă parte din urna a doua valorică.
Cele patru grupe vor avea câte patru echipe în componenţă,
meciurile fiind programate în sistem tur-retur, la datele 9-10, 16-17, 2324 februarie, respectiv 9-10, 16-17, 23-24 martie. Primele două clasate
din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală.

S e b a s t i a n Ve t t e l e s t e
campionul sezonului 2012!
Vettel a doborat inca un record
devenind cel mai tanar triplu
campion mondial din istoria
Formulei 1 prin clasarea pe locul 6
in Marele Premiu al Braziliei.
Ultima cursa a acestui sezon a
fost castigata de catre Jenson
Button iar celalalt pilot cu sanse la
titlu inainte de aceasta runda,
Fernando Alonso a obtinut locul al
doilea, in fata coechipierului
Felipe Massa.
Cea de-a doua carieră a lui
Schumacher în F1 a început în
2010 şi s-a desfăşurat pe parcursul a trei sezoane în care singura
performanţă majoră a fost un podium obţinut în acest an în Marele
Premiu al Europei de la Valencia.
Septuplul campion mondial a mai
obţinut în 2012 şi un pole position
pe circuitul de la Monaco, însă
acesta nu a fost luat în considerare în statisticile oficiale din
cauza unei penalizări de cinci poziţii pe grila de start. Pe parcursul
celor trei ani, Schumacher a
câştigat doar 197 de puncte.
Este posibil ca Brazilia să fie
ultima cursă în F1 pentru piloţi
precum Kobayashi, B. Senna,
Kovalainen, Petrov sau de la
Rosa, întrucât niciunul dintre ei nu
are încă un contract pentru 2013.
Clasament general piloţi:
1.Sebastian Vettel
281
2.Fernando Alonso
278
3.Kimi Raikkonen
207
4.Lewis Hamilton
190
5.Jenson Button
188
6.Mark Webber
179
7.Felipe Massa
122
8.Romain Grosjean
96
9.Nico Rosberg
93
10.Sergio Perez
66
11.Nico Hulkenberg
63
12.Kamui Kobayashi
60
13.Michael Schumacher 49
14.Paul di Resta
46
15.Pastor Maldonado
45
16.Bruno Senna
31
17.Jean-Eric Vergne
16
18.Daniel Ricciardo
10
Clasament general echipe:
1.Red Bull Racing
460
2.Scuderia Ferrari
400
3.McLaren Mercedes
378
4.Lotus F1 Team
303
5.Mercedes AMG
142
6.Sauber F1 Team
126
7.Force India F1
109
8.Williams F1 Team
76
9.Scuderia Toro Rosso
26
10.Caterham F1 Team
0
11.HRT F1 Team
0
12.Marussia F1 Team
0

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 18/34: 30 nov - 03 dec 2012: Vineri, 30 noiembrie: U Cluj Pandurii, ora 18:00 - Digi Sport; Concordia Chiajna - Steaua, ora 20:00
- Antena 1/Dolce; Sambata, 1 decembrie: FC Brasov - Viitorul
Constanta, ora 18:00 - Digi Sport; Gaz Metan Medias - CFR Cluj, ora
20:30 - Digi Sport; Duminica, 2 decembrie: Ceahlaul - Petrolul
Ploiesti, ora 18:00 - Digi Sport; SC Vaslui - Rapid, ora 20:30 - Digi Sport;
Luni, 3 decembrie: Otelul Galati - CSMS Iasi, ora 18:00 - Digi Sport;
Astra Ploiesti - Gloria Bistrita, ora 19:00 - Dolce Sport; Dinamo - CS
Turnu Severin, ora 20:30 - Digi Sport.
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SPORTURI DE IARNĂ

+12ºC
+4ºC

Sâmb@t@/1 Decembrie
Timişoara

Caransebeş

+13ºC
+6ºC

Reşiţa

+5ºC
0ºC

Oraviţa +9ºC
+2ºC

Miercuri, 5 Dec.

Caransebeş
Reşiţa

+7ºC
+1ºC

Caransebeş

+7ºC
+1ºC

Reşiţa

+6ºC
+1ºC

Joi, 6 Decembrie

Vineri, 7 Decembrie

+8ºC
+1ºC

Oraviţa +4ºC
-1ºC

Oraviţa +3ºC
-1ºC

+12ºC
+5ºC

Marţi, 4 Decembrie

Timişoara

+6ºC
+1ºC

Sâmbătă, 8 Dec.

Duminică, 9 Dec.

Reşiţa

+2ºC/-4ºC

-3ºC/-3ºC

+1ºC/0ºC

+1ºC/-3ºC

0ºC/-4ºC

+4ºC/0ºC

+5ºC/+5ºC

Timişoara

+3ºC/-5ºC

+1ºC/-3ºC

+4ºC/0ºC

+2ºC/-1ºC

+2ºC/-6ºC

+9ºC/+2ºC

+11ºC/+6ºC
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