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Colegiile }i candida]ii pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012
1. Reşiţa
2. Caransebeş, Armeniş, Bolvaşniţa, Buchin,
Bucoşniţa, Constantin Daicoviciu, Cornereva,
Doma şnea, Obreja, P ăltini ş, Slatina-Timiş,
Teregova, Turnu Ruieni
3. Băile Herculane, Moldova Nouă, Bănia,
Berzasca, Cărbunari, Cornea, Coronini, Dalboşeţ,
Eftimie Murgu, Gârnic, Iablaniţa, Lăpuşnicel,
Lăpuşnicu Mare, Luncaviţa, Mehadia, Mehadica,
Prigor, Sicheviţa, Şopotu Nou, Topleţ
4. Anina, Oraviţa, Berlişte, Bozovici, Brebu
Nou, Caraşova, Ciclova Român ă, Ciuchici,
Ciudanoviţa, Dognecea, Forotic, Goruia, Grădinari,
Lupac, Naidăş, Pojejena, Răcăşdia, Sasca Montană, Socol, Ticvaniu Mare, Văliug, Vărădia, Vrani
5. Bocşa, Oţelul Roşu, Băuţar, Berzovia,
Brebu, Cop ăcele, Do - clin, Ezeri ş, Fârliug,
Glimboca, Marga, Măureni, Ocna de Fier, Ram-na,
Rusca Montană, Sacu, Târnova, Vermeş, Zăvoi,
Zorlenţu Mare

Rusca
Montană

Sacu
Constantin
Oţelu
Roşu Marga
Daicoviciu
Vermeş
Băuţar
Fârliug Zorlenţu Copăcele
Glimboca
Obreja
Mare
Ramna
Măureni
Caransebeş
Zăvoi
Brebu Păltiniş
Turnu
Bocşa Ezeriş
Ruieni
Berzovia
Buchin
Târnova
Bolvaşniţa
Doclin Ocna
Bucoşniţa
de Fier
Reşiţa
Slatina-Timiş
Lupac
Forotic Dognecea
Brebu
Armeniş
Nou
Văliug
Ticvaniu Goruia Caraşova
Teregova
Mare
Luncaviţa
Ciudanoviţa
Domaşnea Cornereva
Grădinari
Mehadica
Anina
Oraviţa
Cornea
Vărădia
Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat
Lăpuşnicel
Vrani
au loc în data de 9 decembrie 2012. Votarea
Mehadia
Prigor
Răcăşdia Ciclova
începe la ora 7.00 şi are loc până la ora 21.00.
Bozovici
Berlişte
Română
Partidele politice, alianţele politice, alianţele
Iablaniţa
Ciuchici
Băile
electorale care participă la alegerile parlamentare
Sasca
Lăpuşnicu
Herculane
şi candidaţii independenţi ce au depus până la
Montană
Mare
data de 30 octombrie 2012 listele de candidaturi
Naidăş
Eftimie
Cărbunari
pentru scrutinul din iarna aceasta, încep campania
Murgu
Topleţ
Socol
Şopotu Dalboşeţ
electorală pe 9 noiembrie 2012. Campania se
Pojejena
Nou
Bănia
termina pe 8 decembrie 2012, la ora 07.00.
Moldova Gârnic
Nouă
Sicheviţa
1. Colegiul I Senat este alcătuit din Colegiul I şi IV de deputaţi
Berzasca
Coronini
2. Colegiul II Senat este alcătuit din Colegiile II, III, şi V de deputaţi
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CAMERA DEPUTAŢILOR
SENAT

UDMR
1. Penzes Tunde
2. Makay Botond Carol

ARD
1. Sabo Ioan
2. Mănescu Tiberiu Ştefan

USL
1. Duruţ Aurel
2. Secăsan Iosif

PRM
1. Pârvulescu Dumitru Tilică
2. Almăşan Nicolae

PPMT (Partidul Popular
Maghiar din România)
1. Agyagasi Erno

PPDD
1. Orăvicean Nicolae-Vasile
2. Purice Ion-Simeon

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

UDMR
Mastan Gabriel Florin
Szabo Iosif-Ştefan
Toth Ioan
Kun Ladislau
Vigh Irina
USL
Benga I. Ioan
Tocuţ Dan-Laurenţiu
Tabugan Ion
Rusu Valentin
Mocioalcă Ion
ARD
Dunăreanu Cornelia-Mariana

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

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

Po m e n i e l e c t o r a l e
Tot arsenalul electoral din ultimii ani îl putem regăsi, în toată
splendoarea lui, şi acum, în campania pe care o traversăm, pentru
alegerile parlamentare 2012. El nu avea cum să lipsească, evident, dar
mă gândeam acum la pungile electorale pe care unii candidaţi le
preferă, ca fiind foarte eficiente, în loc de lungi discursuri, deplasări
costisitoare, show-uri, spaţii în mass-media, afişaj sau altele. Nu mă
refer neapărat la candidaţii Caraşului, ci la o stare de spirit naţională, ce
ţopăie, cu vioiciune prin ograda multor candidaţi la nivel naţional. Mita
electorală, punga, bănuţul dat cu adresă directă, se consideră a fi, întro Românie în bună măsură săracă, nevoiaşă, vehiculul direct al votului
condiţionat. Oamenii, bieţii de ei, nu pot fi acuzaţi, deocamdată, pentru
că ei trebuie să pună ceva pe masă, în casele lor şi orice cadou e
binevenit. De acuzat ar fi cei care au propagat o asemenea mentalitate,
de-a lungul anilor şi i-au condiţionat pe oameni, le-au creat un fel de
reflex pavlovian, care îi conduce pe români la păgubosul - ce ne daţi?
Expresii, pretins elegante, cu ar fi ”nu ne acordaţi un fond de
campanie?” ascund mita electorală, care, chiar pedepsită de lege, îşi

face de cap. Poate părea că este eficientă pe moment această
abordare a campaniei dar omul, în faţa urnei de vot e tot singur şi
decide personal unde aplică ştampila. Desigur, el poate fi influenţat pe
moment dar, din păcate, viziunea sa pe termen lung asupra aleşilor
lipseşte. Ceea ce conduce, de multe ori, la degradarea mediului politic.
Nu spun că acei candidaţi care recurg la astfel de practici sunt cu toţii
incapabili, pentru că n-ar fi real. Este vorba, însă, de promovarea unor
alte criterii în aprecierea celor care trebuie să ne conducă destinele şi
acest lucru ar putea (şi poate) vicia viitorul nostru. S-a tot vorbit, despre
asta, nu neg, la fiecare ciclu electoral. Mentalitatea, însă, paradigma, e
nevoie să se schimbe, măcar în timp, deşi, timpul, vorba unui clasic,
”nu mai are răbdare”.
Dincolo de aceste consideraţii, însă, să notăm că partidele
implicate în campania electorală şi-au comandat deja sondaje. Toate,
însă, poartă, inevitabil, pecetea propriilor interese, acreditând cât mai
bine pe cel care plăteşte respectiva sondare a opiniei publice. Important e, până la urmă, ca oamenii să meargă la vot. (Dan Apostolescu)

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

CU NOI PRINZI DE VESTE!
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Primăria Reşiţa ne informează CEZ finalizează lucrările la barajul de la Văliug
Centrul de Informare din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa anunţă că
Telefonul Cetăţeanului s-a modificat. Prin urmare, reşiţenii pot face sesizări
sau reclamaţii la numărul de telefon 0255 221 964 sau la Telefonul Verde 0
800 410 010. Apelurile vor fi preluate non-stop, iar problemele semnalate
vor fi transmise factorilor de decizie. Reşiţenii sunt rugaţi să utilizeze
numerele de telefon numai în cazul unor probleme reale, care intră în
competenţa Primăriei Municipiului Reşiţa.

Primăria Municipiului Reşiţa, în parteneriat cu Filarmonica Banatul din
Timişoara, organizează joi, 06.12.2012, un concert extraordinar de
colinde. Spectacolul va fi susţinut de Corul „Ion Românu” al Filarmonicii
Banatul din Timişoara dirijat de Lucian Oniţa, iar programul va cuprinde
lucrări celebre de Crăciun şi sărbători din repertoriul românesc, sârbesc,
irlandez şi sud-american.
Accesul publicului se va face pe bază de invitaţii care se pot ridica
După ce tot puietul din lacul Gozna a luat cursul
gratuit de la Centrul de Informare din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa, Bârzavei, oficialii de la CEZ au luat decizia să
corpul I, la parter, zilnic între orele 08.00 - 16.00. Concertul va avea loc la
suspende temporar lucrările de reabilitare a
Cinematograful Dacia, cu începere de la ora 18.00.

Pentru eficientizarea acţiunii de distribuire a produselor alimentare prin
Programul European de Ajutorare a persoanelor Defavorizate (PEAD),
Primăria Mun. Reşiţa, prin Direcţia de Asistenţă Socială a stabilit
prelungirea programului de distribuire astfel: de luni până vineri între orele
07.30 - 18.00 şi sâmbătă în intervalul orar 08.00 - 14.00.
De asemenea, persoanele cu nevoi speciale (nevăzători, persoane
imobilizate la pat, persoane vârstnice greu deplasabile) vor primi alimentele la domiciliu, iar personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială care
se ocupă de distribuirea produselor alimentare va fi suplimentat.
Alimentele vor fi ridicate în continuare de la depozitul situat în Reşiţa,
Calea Timişoarei nr. 34, zona Câlnic, numai de către persoanele care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Poliţiştii sunt cu ochii pe
„Pomul de Iarnă”

barajului. Odată cu debutul lunii decembrie însă, au
hotărât să continue ceea ce au început, mai ales că
cei din comisia de supraveghere a barajelor sunt cu
ochii pe Caraş-Severin.
„În cursul zilei de 03 decembrie, TMK Hydroenergy Power a demarat cea de-a doua etapă a lucrărilor
de reparaţii şi mentenanţă la barajul Gozna, conform
prevederilor Comisiei Naţionale pentru Siguranţa
Barajelor din cadrul Ministerului Mediului. În funcţie
de factorii externi aferenţi, lucrările sunt estimate să
fie finalizate în jurul datei de 07 decembrie”, a
declarat Angelica Barbu, purtătorul de cuvânt al CEZ
România. În această etapă finală, lucrările vizează
montarea cablurilor de manevră ale grătarelor
conductelor aferente golirii de fund şi repararea
stavilei plane cu care este echipat deversorul frontal.

Aceste intervenţii sunt esenţiale pentru siguranţa în
exploatare a barajului şi, implicit, a populaţiei din
zonele de aval, având în vedere că barajul a fost dat
în folosinţă în anul 1953, iar ultima intervenţie de
reparaţie majoră este înregistrată în 1991.
„Aşa cum precizam anterior, lucrările impuse de
Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor pot fi
realizate exclusiv cu condiţia golirii lacului Gozna.
TMK Hydroenergy Power a luat o serie de măsuri
pentru prevenirea şi reducerea unui potenţial impact
negativ asupra faunei piscicole”, subliniază
purtătorul de cuvânt al cehilor.
Una dintre măsurile pe care CEZ a luat-o se
referă la golirea la debit controlat de circa 02-04
mc/secundă. Mai mult decât atât, aceştia au luat
măsuri de protecţie a ecosistemului, împreună cu
autorităţile competente: Agenţia Naţională de Mediu
Caraş-Severin, Garda Naţională de Mediu CaraşSeverin, Ocolul Silvic Văliug, Primăria Văliug,
Administraţia Bazinală de Apă Banat Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, dar şi cu
Agenţia Naţională pentru Piscicultura şi Acvacultură.
Cei care conduc compania cehă explică faptul că
finalizarea lucrărilor în termenii propuşi va depinde
de condiţiile de mediu. Mai exact, depinde de nivelul
aluviunilor după golire, starea tehnică a echipamentelor supuse intervenţiilor, dar şi de condiţiile
meteorologice din această perioadă.
„Astfel, TMK Hydroenergy Power pune în
practică impunerile Ministerului Mediului pentru
siguranţa barajelor şi a populaţiei din aval,
respectând toate prevederile legale, tehnice şi de
calitate din domeniu”, asigură Angelica Barbu.
Tatiana Munteanu

Poliţiştii sunt cu ochii pe pădurile judeţului în această perioadă, astfel că
hoţii au şanse mici să poată pleca cu brazii acasă sau, mai rău, la piaţă să îi
comercializeze. Cei al căror tupeu întrece limita normală însă, rămân fără
Pomul de Crăciun, care este scos la licitaţie de Direcţia Silvică.
Pomii de Crăciun confiscaţi se valorifica de urgenţă, prin licitaţie sau
prin negociere. Sezonul de iarnă este cel mai aşteptat şi cel mai profitabil
pentru persoanele care comercializează brazi ilegal. Ba mai mult, furtul a
devenit deja o afacere, pentru cei care obişnuiesc să fenteze Legea. Astfel
că, nici bine nu a început luna cadourilor, că poliţiştii au confiscat deja 50 de
brazi. Asta în contextul în care toată iarna trecută, oamenii legii au
recuperat în tot sezonul, puţin peste 80 de pomi. Ca să prevină astfel de
evenimente, la nivelul Inspectoratului de Poliţie s-a declanşat chiar o
acţiune sub sloganul „Pomul de iarnă”.
"Acţiunea noastă va continua şi în luna decembrie a anului 2012, iar
până în prezent au fost constatate opt infracţiuni prevăzute de Codul Silvic
şi s-au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.500 de lei.
Poliţiştii au confiscat şi 8,5 mc de lemn şi 50 de pomi de Crăciun. Lucrătorii
din cadrul Compartimentului Combaterea Delictelor Silvice împreună cu
reprezentanţi ai instituţiilor ce au competenţă în acest domeniu au
desfăşurat în ultimele săptămâni 121 de controale şi acţiuni atât pe
drumurile publice, forestiere, cât şi în fondul forestier pentru prevenirea şi
combaterea tăierii ilegale a materialelor lemnoase, în special brazi", a
declarat comisarul-şef Sabin Popescu, şeful Compartimentului de
Combatere a Delictelor Silvice.
Reprezentanţi ai Lyons Club Reşiţa, în frunte cu preluat, de-a lungul timpului, mai multe case de copii
Materialele lemnoase confiscate, precum şi cele abandonate se
valorifică prin licitaţie, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, de fostul viceprimar al municipiului, în prezent om de din judeţ, pe care apoi a reuşit să le închidă, oferind
către Ocolul Silvic pe raza căruia se află în custodie. (Tatiana Munteanu) afaceri în domeniul imobiliar, Dorinel Hotnogu, au celor ocrotiţi variante mai aproape de standardele

Lyons Club Reşiţa a gătit, de Moş Nicolae,
pentru copiii cu situaţii speciale

ANUNŢ PUBLIC
S.C. BIG-PROD FOREST S.R.L., cu sediul în loc Prigor sat.
Prigor, nr. 375 B, jud. Caraş-Severin, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul
desfăşurării activităţii de prelucrarea lemnului pe amplasamentul
din Cadrul unităţii S.C. BIG-PROD FOREST S.R.L.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până vineri, între orele 8.00 - 14.00 la sediul AGENŢIEI pentru
PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN, Strada Petru Maior nr.
73 Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, cod 320111, telefon contact 0255223053; 0255-231526 şi fax 0255-226729.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. BIG-PROD FOREST S.R.L., cu sediul în loc Prigor sat.
Prigor, nr. 375 B, jud. Caraş-Severin, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul
desfăşurării activităţii de exploatare forestieră pe amplasamentul
din Fondul forestier al Direcţiei Caraş-Severin.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până vineri, între orele 8.00 - 14.00 la sediul AGENŢIEI pentru
PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN, Strada Petru Maior nr.
73 Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, cod 320111, telefon contact 0255223053; 0255-231526 şi fax 0255-226729.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M. Caraş-Severin.
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oferit miercuri seara o cină copiilor şi adolescenţilor
din centrul Fundaţiei Humanitas Pro Deo dar şi celor
ocrotiţi la asociaţia Pentru Fiecare Copil o Familie. A
fost un gest deosebit, membrii Lyons gătind ei înşişi,
din abundenţă, peşte dar şi paste cu carne. Cina i-a
bucurat pe copii şi tineri, satisfăcuţi, totdată, că
printre ei au poposit, în afară de membrii Lyons, şi
preşedintele Fundaţiei, fostul deputat dr. Valentin
Boşneac, preşedintele fundaţiei Misiune Fără
Frontiere, Ioan Jivan, pictorul profesor Nicolae
Ungar, dar şi ziarişti. de altfe, Cristian Boierean s-a
dovedit un apreciat master chef, dacă judecăm după
deliciosul crap gătit pentru copii şi adolesecenţi.
Fundaţia Humanitas Pro Deo, înfiinţată iniţial la
Oţelu Roşu, are o lungă şi prodigioasă activitate în
domeniul ocrotirii copiilor instituţionalizaţi, mai întâi,
dar apoi şi în alte multe domenii sociale, iar Dorinel
Hotnogu, fie în calitate de viceprimar, om de afaceri
sau iniţiator al Lyons Club, s-a aflat tot timpul
aproape de cei ocrotiţi la fundaţie. Humanitas a

europene în domeniu.
Lyons Club îşi propune, pentru acest sfârşit de
an, o serie de activităţi cu caracter cultural şi social,
care să aducă un plus de bine şi confort pentru
diferite categorii de reşiţeni. (Dan Apostolescu)

l Hotărârea privind suplimentarea pe anul 2012 a sumei
prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce
constituie amplasamentul lucrării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin - Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” pe
teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş;
l Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, suplimentarea cu
suma de 4.762 mii lei a sumei prevăzute ca justă
despăgubire pentru exproprierea imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării centura de
ocolire a localităţii Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

l Guvernul a aprobat, prin Hotărâre,
declanşarea procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privată, situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării
„Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin Lugoj, între km 408+895 şi km 449+960 - Lot
4, pe teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş, Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi
Buchin din judeţul Caraş-Severin”.Sumele
individuale aferente despăgubirilor pentru
imobilele proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării în comunele menţionate sunt în cuantum total de 22 mii lei.

Vizitaţi www.resita-romana.ro
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Guvernul a adoptat un Proiect de lege prin
care furnizorii privaţi de servicii sociale nu
mai sunt doar potenţiali beneficiari de
finanţări sporadice din bugetele locale, ci
parteneri în asigurarea unei pieţe mixte de
servicii sociale la nivel local.

Prin Hotărâre de Guvern se majorează ajutorul
anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei,
energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de
război, precum şi accidentaţilor de război în afara
serviciului ordonat, de la 200 la 230 de lei.

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, declasificarea, menţinerea sau
trecerea în altă clasă/nivel de secretizare, a documentelor elaborate de
MAE anterior datei de 12.04.2002. Declasificarea informaţiilor va
permite introducerea acestora în circuitul ştiinţific şi valorificarea lor în
interesul istoriei naţionale şi cunoaşterea mai bună a politicii externe şi
a relaţiilor internaţionale ale României din perioada 1945-1989.

Iniţiativa legislativă privind modificarea Codului Muncii
În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 773 din data de 16 noiembrie 2012 a
fost publicată Iniţiativa legislativă a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 - Expunere
de motive privind iniţiativa legislativă a
cetăţenilor pentru promovarea proiectului
de lege privind modificarea şi completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
Proiectul de modificare a Codului muncii a fost iniţiat de Blocul Naţional Sindical
şi, în conformitate cu art. 74 din Constituţie,
pentru a fi dezbătut în Parlament este
nevoie ca acesta să fie susţinut de cel puţin
100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care să
provină din cel puţin un sfert din judeţele
ţării, iar în fiecare din aceste judeţe,
respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să
fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături
în sprijinul acestei iniţiative.
În expunerea de motive, iniţiatorii arata
ca proiectul "îşi propune echilibrarea
relaţiilor de muncă dintre angajatori şi
angajaţi prin următoarele modificări:
Instituirea pentru angajator a obligaţiei
de a informa salariatul asupra modalităţilor
de verificare a aptitudinilor profesionale şi
personale, precum şi asupra obiectivelor
de performanţă individuală;
Instituirea în sarcina angajatorului a
obligaţiei de a comunica în scris salariatului
propunerile de modificare a contractului
individual de muncă;
Revizuirea reglementărilor privind
aplicarea clauzei de neconcurenta. Astfel,
ca regulă, această clauză îşi va produce
efectele pe parcursul executării contractului individual de muncă, părţile putând stabili aplicarea sa după încetarea contractului
numai prin excepţie şi cu respectarea
anumitor condiţii prevăzute de lege;
Revizuirea reglementărilor privind
aplicarea clauzei de confidenţialitate. Clauză de confidenţialitate va produce efecte
după încetarea contractului individual de
muncă numai în situaţii excepţionale,
pentru o perioadă determinată de timp şi în
legătură cu anumite categorii de informaţii,
stabilite prin contractul colectiv de muncă
aplicabil sau prin regulamentul intern;
Reglementarea în detaliu a obiectivelor
de performanţă. Astfel, obiectivele de performanţă fac obiectul negocierii colective,
putând fi stabilite pe categorii de salariaţi,
prin contractul colectiv de muncă aplicabil
sau regulamentul intern, după caz. Îndeplinirea obiectivelor de performanţă constituie
condiţii de majorare a salariului sau de
promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu
poate constitui motiv de concediere pentru
necorespundere profesională.
Reglementarea clauzei de obiectiv de

performanţă;
Reglementarea perioadei de probă că
modalitate de sine stătătoare de verificare
a aptitudinilor profesionale şi personale ale
persoanei care solicită angajarea;
Stabilirea unei durate mai reduse a
perioadei de probă în cazul muncitorilor
necalificaţi;
Reglementarea unui nou caz de modificare unilaterală a contractului individual de
muncă de către angajator. A şadar,
angajatorul va putea modifica unilateral
durata timpului de muncă, pe o perioadă ce
nu poate depăşi 3 luni cumulat într-un an
calendaristic, pentru motive tehnice,
tehnologice sau structurale.
Abrogarea dispoziţiei potrivit căreia
angajatorul poate dispune suspendarea
contractului individual de muncă în cazul
reducerii temporare a activităţii;
Modificarea criteriilor în cazul concedierilor colective. Cu ocazia stabilirii ordinii de
prioritate la concediere, nu vor putea fi utilizate criterii ce ţin de îndeplinirea obiectivelor de performanţă de către salariaţi.
Concedierile colective sunt dispuse pentru
motive ce nu ţin de persoana salariatului.
Astfel, nu se justifică stabilirea ordinii de
prioritate la concediere în funcţie de motive
ce ţin de persoana salariatului;
Revizuirea termenului în care angajatorul are obligaţia de a reangaja salariaţii
concediaţi prin concediere colectivă cu
prioritate pe posturile reînfiinţate;
Mărirea perioadei maxime pentru care
se pot încheia contractele pe durata determinată, de la 3 ani la 5 ani;
Reglementarea condiţiilor şi a termenelor în care pot fi prelungite contractele pe
durata determinată;
Modificarea prevederilor privind munca
prin agent de muncă temporară:
l reglementarea cazurilor în care un
utilizator poate apela la agenţi de muncă
temporară;
l calitatea de agent de muncă temporară
poate fi dobândită numai de societăţi
comerciale sau persoane fizice autorizate,
acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale;
l stabilirea regulii potrivit căreia contractul de muncă temporară se încheie pe
durata nedeterminată;
l stabilirea regulii potrivit căreia salariul
primit de salariatul temporar pentru fiecare
misiune nu poate fi inferior celui pe care îl
primeşte salariatul utilizatorului, care
prestează aceeaşi muncă sau una similară
cu cea a salariatului temporar.
Reglementarea telemuncii;
Modificarea prevederilor privind durata

timpului de lucru şi muncă suplimentară:
l stabilirea domeniilor de activitate pentru
care se pot stabili perioade de referinţă mai
mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6
luni;
l compensarea muncii suplimentare atât
prin acordarea de ore libere plătite în
următoarele 30 de zile calendaristice după
efectuarea acesteia, cât şi prin acordarea
unui spor la salariu;
l reglementarea condi ţiilor în care
angajatorul poate acorda zile libere plătite
în perioadele de reducere a activităţii.
Modificarea dispoziţiilor privind salariul
de bază minim brut pe ţara garantat în
plată, în sensul raportării cuantumului net al
acestuia la cuantumul salariului mediu net
la nivel naţional comunicat de Institutul
Naţional de Statistică avut în vedere la
fundamentarea bugetului de stat;
Modificarea prevederilor ce privesc
dialogul social:
l acordarea posibilităţii de a adera la
sindicatele constituite potrivit legii
pensionarilor şi şomerilor;
l extinderea interdicţiei de concediere a
reprezentanţilor aleşi în organele de
conducere ale sindicatelor, precum şi a
reprezentanţilor salariaţilor pentru motive
ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care lau primit de la salariaţii din unitate şi pe o
perioadă de 2 ani de la încetarea
mandatului;
l alocarea unui număr de 20 de ore pe
lună reprezentanţilor aleşi în organele de
conducere ale sindicatelor, precum şi
reprezentanţilor salariaţilor în vederea
îndeplinirii mandatului pe care l-au primit de
la salariaţi. Orele utilizate în vederea îndeplinirii acestui mandat sunt considerate
timp efectiv lucrat, fiind remunerate
corespunzător.
Modificări ale jurisdicţiei muncii, în
sensul:
l introducerii distincţiei între conflicte de
drepturi şi conflicte de interese;
l introducerii obligaţiei instanţei de a
încerca stingerea conflictului de drepturi
prin împăcarea părţilor;
l introducerii prevederii potrivit căreia
hotărârile prin care se soluţionează fondul
cauzei se pronunţă în ziua în care au luat
sfârşit dezbaterile;
l stabilirii caracterului devolutiv al
recursului.
Abrogarea din Legea nr. 62/2011 a
dispoziţiilor ce reglementează conflictele
individuale de muncă, în scopul eliminării
neconcordanţelor existente între prevederile acestei legi şi Codul muncii."
juridice.ro

Prima plată a ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei din acest sezon
rece, devansată pentru perioada 7 - 21
decembrie
Prin OUG nr. 70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în perioada sezonului
rece, s-a reglementat acordarea
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu
energie termică, gaze naturale, lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri, populaţiei
potenţial vulnerabile.
Persoanele care au depus, până pe
data de 20 noiembrie, cereri pentru a
primi ajutoare de încălzire a locuinţei cu
lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri
vor primi, în cursul lunii decembrie, suma
aferentă ajutorului.
O primă plată a acestor ajutoare,
însumând aprox. 13,5 milioane lei, va fi
efectuată în cursul acestei săptămâni
pentru cetăţenii din localităţile care au
transmis situaţia cu beneficiarii de
ajutoare de încălzire a locuinţei cu lemne,
cărbuni ori combustibili petrolieri până în
3 decembrie 2012.
Astfel, până la sfârşitul acestei
săptămâni vor beneficia de ajutor familiile
din cca. 60% din totalul localităţilor din
ţară, respectiv cca. 338.000 beneficiari,
urmând ca pentru restul beneficiarilor,
plata ajutoarelor de încălzire să se
efectueze până pe 21 decembrie.
În ceea ce priveşte ajutoarele pentru
încălzirea cu energie termică şi gaze
naturale, acestea vor fi plătite, ca în
fiecare an, direct furnizorilor, pe măsura
primirii de la ace ştia a situa ţiilor,
confirmate de primar, care stabilesc
cuantumul efectiv al ajutorului în funcţie
de consumul înregistrat.
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1398/2007 privind
drepturile de transport ale funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare;
Hot ărârea adoptată de Guvern
preconizează limitarea la 70 de km a
distanţei efective parcurse de funcţionarul
public cu statut special pentru deplasarea
la şi de la locul de muncă, aceasta fiind
distanţa maximă care se decontează. De
asemenea, actul normativ precizează că
deplasarea trebuie făcută cu mijloace de
transport auto sau feroviar. Decontarea
cheltuielilor de transport se realizează în
cazul în care func ţionarul public,
soţul/soţia acestuia ori copiii aflaţi în
întreţinere nu au o locuinţă în localitatea
în care se află locul de muncă.

l A fost publicat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare l De la 1 decembrie, salariile bugetare au fost majorate cu 7,4% faţă de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2012, aceasta fiind şi ultima etapă de majorare prevăzută de lege l Numărul urşilor bruni din România a scăzut la şase mii de exemplare, de la cele nouă mii,
înregistrate în anul 1989, potrivit organizatiei World Wide Fund for Nature l Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.139 lei în luna octombrie 2012 iar câştigul
salarial mediu nominal net a fost de 1.552 lei l Ministerul Mediului şi Pădurilor, împreună cu instituţiile din subordine a lansat în dezbatere internă Strategia Forestieră
Naţională 2013- 2022 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1014/2012 pentru modificarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a
pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 769/2010 (M.O. nr. 740/02.11.2012)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 29/2012 privind
lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de
emisiune 2012 (M.O. nr. 742/02.11.2012)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 30/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 100 de ani de la naşterea cardinalului
Alexandru Todea (M.O. nr. 742/02.11.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 6108/2012 privind modificarea Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, nr. 4.301/
2012 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2012 (M.O. nr.
746/06.11.2012)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 132/2012 privind
acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de
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pace, a cadrelor militare în rezerva şi în retragere, avansarea în grad a
veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor
cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august
1944-31 decembrie 1961 (M.O. nr. 747/06.11.2012)
l Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2012 pentru
modificarea şi completarea Normelor privind forma şi clauzele cuprinse
în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, puse în aplicare prin
Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.
15/2012 (M.O. nr. 748/07.11.2012)
l O.u.G. nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performantei
energetice a blocurilor de locuinţe (M.O. nr. 749/07.11.2012)
l Ministerul Finanţelor Publice - Norma metodologica din 2012 de
utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante
ale unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate
integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 35 alin. (12) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2012 (M.O. nr. 750/07.11.2012)

Potrivit OuG nr. 71/2009 cu
modificările şi completările ulterioare, plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca
obiect acordarea unor drepturi de
natur ă salarială stabilite în
favoarea personalului din sectorul
bugetar, devenite executorii până
la data de 31 decembrie 2011, se
realizează după o procedură de
executare, potrivit căreia în anul
2012 autorităţile şi instituţiile
publice debitoare au obligaţia de a
plăti 5% din valoarea titlului
executoriu, în 4 tranşe egale. În
aceste condi ţii, Guvernul a
aprobat suplimentarea bugetului
M.J. şi a celoralte instituţii menţionate cu sumele necesare efectuării plăţilor aferente trimestrului
IV al anului în curs (adică un
procent de 25% din totalul sumei
datorate pentru anul 2012).

O dezbatere fără precedent asupra modului în care internetul este reglementat
la nivel mondial domină o reuniune a oficialilor din 193 state la Dubai, cu multe ţări
forţând să dea ONU competenţe largi de reglementare, chiar dacă SUA şi altele
susţin că o astfel de mutare ar putea însemna sfârşitul "Internetului deschis". Multe
dintre propunerile avansate au atras mânia activiştilor pentru libera exprimare şi
drepturile omului, solicitând rezoluţii în Congresul SUA şi parlamentul UE.

NATO a anunţat că va desfăşura sistemul de
rachete sol-aer Patriot în apropierea frontierei de
sud a Turciei. Cei 28 de membri ai alianţei au decis
să limiteze utilizarea de rachete Patriot numai în
scopul de apărare contra tirurilor de obuze trase
din Siria, care până acum au ucis cinci turci.

Preşedintele egiptean a
stabilit pentru 15 decembrie un
referendum privind noua Constituţie. Pe fondul protestelor opoziţiei minoritare "Constituţia este
un atac la libertatea egiptenilor".

Proiect pentru o Uniune economic@ }i monetar@ profund@
}i veritabil@: lansarea unei dezbateri la nivel european
Comisia Europeană a adoptat recent un proiect
pentru o Uniune economică şi monetară profundă şi
veritabilă, care oferă viziunea unei arhitecturi puternice
şi stabile în domeniile financiar, bugetar, economic şi
politic.
În cadrul unei UEM profunde şi veritabile, toate
deciziile majore de politică economică şi bugetară
adoptate de statele membre ar face obiectul unei
coordonări, aprobări şi supravegheri mai aprofundate la
nivel european. Proiectul trasează calea către o UEM
profundă şi veritabilă, ceea ce implică adoptarea unor
măsuri progresive pe termen scurt, mediu şi lung. O
parte dintre măsurile prevăzute în proiect pot fi realizate
pe baza tratatelor actuale, pe când altele necesită
modificări la nivelul tratatelor.
l Pe termen scurt (în următoarele 6 - 18 luni), ar trebui
să se acorde prioritate punerii în aplicare a reformelor în
materie de guvernanţă, asupra cărora s-a convenit deja
(pachetul de şase propuneri legislative) sau asupra
cărora urmează să se ajungă la un acord în scurt timp
(pachetul de două propuneri legislative). Statele
membre ar trebui, de asemenea, să depună eforturi în
vederea încheierii, până la sfârşitul anului, a unui acord
privind un mecanism de supraveghere unic pentru
bănci. O uniune bancară eficace ar necesita nu doar
crearea unui mecanism de supraveghere unic, ci şi,
după adoptarea acestuia, a unui mecanism de rezoluţie
unic care să se ocupe de băncile confruntate cu
dificultăţi. Odată ce va fi încheiat un acord privind CFM,
va fi necesară consolidarea într-o mai mare măsură a
cadrului de guvernanţă economică, prin crearea unui
„instrument de convergenţă şi competitivitate” în cadrul
bugetului UE, separat de cadrul financiar multianual,
pentru a sprijini punerea în aplicare în timp util a reformelor structurale importante pentru statele membre şi
pentru buna funcţionare a UEM. .Acest sprijin ar fi bazat
pe angajamentele prevăzute în „înţelegerile contractuale” încheiate între statele membre şi Comisie.
l Pe termen mediu (18 luni - 5 ani), consolidarea
suplimentară a dirijării colective a politicii bugetare şi
economice, inclusiv a politicii fiscale şi a celei de
ocupare a forţei de muncă, ar fi însoţită de o capacitate
bugetară sporită. Capacitatea bugetară specifică
pentru zona euro ar trebui să se bazeze pe resurse
proprii şi să ofere sprijin suficient pentru reformele
structurale esenţiale din cadrul marilor economii aflate
sub tensiune. Instrumentul de convergenţă şi competitivitate ar putea servi drept bază pentru constituirea
acestei capacităţi, însă acesta ar beneficia de pe urma
unor temeiuri noi şi specifice introduse în tratate. De
asemenea, ar putea fi avută în vedere atât crearea unui
fond de rambursare a datoriei care să facă obiectul unei
condiţionalităţi stricte, cât şi emiterea de euroobligaţiuni, pentru a contribui la reducerea datoriei şi la
stabilizarea pieţelor financiare. Funcţia de monitorizare
şi de gestionare în cazul capacităţii bugetare şi al altor
instrumente ar trebui să fie asigurată de o trezorerie a
UEM din cadrul Comisiei.
l Pe termen lung (peste 5 ani), pe baza punerii în
comun adecvate a suveranităţii, a responsabilităţii şi a
solidarităţii la nivel european, ar trebui să fie posibilă

stabilirea unui buget autonom pentru zona euro, care să
ofere Uniunii economice şi monetare capacitatea
bugetară necesară pentru a putea sprijini statele
membre afectate de şocurile economice. Un cadru de
guvernanţă economică şi bugetară profund integrat ar
putea permite emisiunea comună de titluri de datorie
publică, ceea ce ar îmbunătăţi funcţionarea pieţelor şi
realizarea politicii monetare. Aceasta ar reprezenta
etapa finală a realizării UEM.
Unele dintre măsurile necesare pot fi adoptate în
cadrul limitelor impuse de tratatele în vigoare. Altele vor
necesita modificarea tratatelor actuale şi acordarea de
noi competenţe Uniunii. Acest lucru trebuie să se
bazeze pe următoarele principii de bază.
l În primul rând, aprofundarea UEM ar trebui să se
bazeze pe cadrul instituţional şi juridic stabilit de tratate.
l În al doilea rând, procesul de integrare în zona euro
trebuie să fie mai rapid şi mai profund decât procesul de
integrare în UE în sens larg, menţinându-se în acelaşi
timp integritatea politicilor adoptate de cele 27 de state
membre împreună, în special piaţa unică. Aceasta
înseamnă că, dacă este cazul, alte state membre ar
trebui să poată participa la măsurile adoptate cu privire
la zona euro.
l Într-adevăr, deşi tratatele prevăd faptul că o serie de
norme se aplică numai statelor membre care fac parte
din zona euro, actuala configuraţie a zonei euro are
doar un caracter temporar, deoarece toate statele
membre, cu excepţia a două dintre acestea (Danemarca şi Regatul Unit), sunt menite să devină membre
cu drepturi depline ale UEM, în temeiul tratatelor.
l Creşterea responsabilităţii democratice trebuie să
însoţească orice modificare a tratatelor care conferă
Uniunii Europene competen ţe supranaţionale
suplimentare. O modalitate de consolidare a legitimităţii
UE ar fi extinderea competenţelor Curţii de Justiţie.
Etapele următoare
Proiectul reprezintă contribuţia Comisiei la raportul
„celor patru preşedinţi” privind etapele următoare ale
uniunii economice şi monetare. Versiunea finală a
raportului este în curs de elaborare de către
preşedintele Consiliului European, în colaborare cu
preşedintele Barroso, preşedintele Băncii Centrale
Europene şi preşedintele Eurogrupului, şi va fi discutată
în cadrul Consiliului European din 13-14 decembrie.
Context
Dezbaterile privind modalităţile de consolidare a
guvernanţei economice s-au accelerat începând din
mai 2010, când Comisia a propus o strategie pentru
consolidarea guvernanţei economice în Europa.
Aceasta a condus la adoptarea unui pachet de şase
propuneri legislative („six pack”), care a intrat în vigoare
în decembrie 2011. De asemenea, Comisia a contribuit
la mai multe rapoarte privind UEM, în colaborare cu
preşedintele Consiliului European: raportul grupului
operativ privind guvernanţa economică (octombrie
2010), „Către o Uniune economică mai puternică”
(decembrie 2011) şi raportul intermediar al „celor patru
preşedinţii” „Către o veritabilă Uniune economică şi
monetară” (octombrie 2012).
Reference: IP/12/1272, data 28/11/2012

Viitorul zonei euro
Miniştrii de finanţe german şi
francez au vorbit la PE despre
viitorul zonei euro
Comisia pentru afaceri economice şi monetare i-a găzduit pe
miniştrii de finanţe german şi
francez - Pierre Moscovici şi
Wolfgang Schäuble, care au
discutat cu deputa ţii europeni
despre provocările cărora trebuie să
le facă faţă economia europeană în
timp ce instituţiile UE doresc măsuri
pentru creşterea economică şi
stabilizarea sistemului financiar.
În cadrul dezbaterii, ministrul de
finanţe al Germaniei, Wolfgang
Schäuble, a arătat că în criza zonei
euro nu există o soluţie magică, ci
doar o „abordare pragmatică, pas cu
pas“. Dumnealui a adăugat că ţările
din zona euro trebuie „să facă un
efort în ceea ce priveşte supravegherea bancară - unul din elementele cheie în combaterea crizei“. În
ceea ce priveşte Grecia, ministrul a
spus c ă vinovată este „elita
anterioară“, nu consolidarea fiscală
actuală.
Pierre Moscovici a arătat necesitatea completării zonei euro şi a
consolidării solidarităţii şi credibilităţii democratice, remarcând faptul că
de-a lungul anilor, procesul de luare
de decizii la nivel european a mers
înapoi. Dumnealui a adăugat că
„Grecia face ce poate“.
Dezbaterea face parte din
dialogul economic dintre statele
membre şi Parlamentul European.
Acesta din urmă este implicat îndeaproape în semestrul european, care
permite supravegherea planurilor
bugetare ale statelor membre
înaintea aprobării acestora în
parlamentele naţionale.
REF. : 20121203STO04303

Premierul sârb, Ivica Dacic, şi
omologul său kosovar, Hashim
Thaci, au convenit să se ocupe în
comun de patru puncte de trecere
la frontiera dintre ţările lor, două
dintre ele urmând a fi deschise
lunea viitoare, iar alte două în 31
decembrie. Premierii sârb şi kosovar urmează să se reîntâlnească în
17 ianuarie.
Convorbirile angajate urmăresc înainte de toate să amelioreze
viaţa cotidiană a minorităţii sârbe
din Kosovo şi a kosovarilor
albanezi, perturbată de problemele
administrative ale statutului
controversat al ţării lor (stare civilă,
cadastru, vămi).
Obţinerea unor rezultate concrete în normalizarea relaţiilor este
condiţia impusă de Bruxelles atât
Belgradului, cât şi Pristinei pentru
a-şi continua apropierea de UE.
Japonia va organiza alegeri
generale în 16 decembrie.
Ceea ce este clar este faptul că
principală temă în alegerile este
starea economiei. Ceea ce este
mai puţin clar este care dintre cele
două partide importante, Partidul
Democrat de guvernământ sau
Partidului Liberal Democrat, care a
condus ţara de la Al Doilea Război
Mondial până când a fost înlocuit
de către PD la alegerile din 2009,
va câştiga
Două nave de război ruseşti
s-au oprit pentru câteva ore în controversata bază navală rusească
din Marea Mediterană, în portul
sirian Tartus, pentru aprovizionare
şi realimentare, dar echipajul nu a
coborât la ţărm.
Baza Tartus este singura bază
militară străină în afara fostei
Uniuni Sovietice a Rusiei şi este
reprezintă un reper strategic major
pentru Moscova.

Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost realeasă în fruntea
conservatorilor Creştin Democraţi (CDU).
Ea a preluat conducerea partidului după congresul din anul 2000,
după un scandal financiar care l-a tras în jos pe Helmut Kohl şi pe
succesorul său desemnat, Wolfgang Schauble.
Înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2013, Merkel, 58 de
ani, ţinteşte un al treilea mandat de cancelar. Rata ei de aprobare este de
aproape de 70% iar în sondaje de opinie, o majoritate clară a alegătorilor
o preferă în funcţia de cancelar faţă de challengerul ei de stânga, Peer
Steinbruck, social-democrat.

l Pier Luigi Bersani, şeful principalului partid de centru-stânga din Italia, Partidul Democrat, a rămas la conducerea partidului după al doilea tur al alegerilor primare l
Obama s-a întâlnit cu Prim-ministrul bulgar, Boiko Borisov, la Casa Albă, numindu-l "un lider foarte eficient" l Rusia şi-a asumat preşedinţia Grupului G20 cu preşedintele
Vladimir Putin anunţând politici care vor crea locuri de muncă l SUA au stabilit luna martie ca termen-limită pentru ca Iranul să înceapă cooperarea în esenţă cu Agenţia
Internaţionala pentru Energie Atomica (AIEA) l Consiliului oraşului Amsterdam intenţionează să forţeze agresorii cronici şi vandalii să trăiască în ghetouri din afara
oraşului, în unităţi de locuit containerizate, sub supraveghere poliţienească, au declarat oficialii l Senatul SUA a aprobat un proiect de lege care prevede că Washington
recunoaşte controlul japonez al Insulelor Senkaku şi că acestea intră în sfera de aplicare a unui tratat bilateral de securitate l

C-Explorer 5, prima limuzină submarină din lume

Prezentată la Expoziţia de Yachturi de la Monaco din 22
septembrie, această bijuterie tehnologică realizată de compania olandeză U-Boat Worx, botezată C-Explorer 5 (sau CE5
pe scurt), este un submarin unic până acum, numit de către
realizatorii săi ca fiind "prima limuzină submarină din lume".
Construcţia a durat doi ani, mult pentru un submarin
personal dar rezultatele sunt pe măsură.
CE5 este proiectat pentru a trimite patru pasageri şi un
pilot la adâncimi de până la 300 de metri. Submersibilul

dispune de o cocă acrilică armată cu oţel, presurizată,
transparentă, oferind câmp vizual de 360 de grade pentru
toate atracţiile subacvatice.
Viteza maximă pe care o poate atinge este de 3 noduri (1.5
m/s). Alimentată de o baterie de mare capacitate litiu-ion, care
îi permite să menţină autonomia operaţională timp de opt ore
(cu o opţiune de upgradare la 16), CE5 poate susţine, de
asemenea, viaţa 96 de ore în caz de urgenţă. Propulsoarele
de 2 kilowaţi asigură deplasarea pe orizontală şi verticală iar
cumpărătorii au, de asemenea, opţiunea de a cumpăra două
propulsoare suplimentare de 1.2 kilowaţi. Greutatea utilă pe
care o poate transporta în apă sărată este de 500 kilograme.
Aer condiţionat şi un sistem de sunet controlat pentru iPod
sunt între dotările standard, dar se pot comanda un braţ
manipulator extern care permite să fie colectate lucruri din
apropiere, sonar imagistic, lumini LED, o cameră video HD, şi
chiar un vehicul operat de la distanţă care permite explorarea
zonelor la care CE5 nu poate ajunge. Preţul începe de la 2.4
milioane dolari.
Dezvoltatorii spun de asemenea, că nava poate fi utilizată
pentru cercetare marină. "Mai mult decât atât submarinul pot fi
folosit într-un cadru operaţional larg, de obicei limitat de

capacităţile navei de sprijin", potrivit acestora.
U-Boat Worx are o serie de submersibile, din care
C-Explorer 5 este cel mai mare şi cel mai luxos. Există, de
asemenea, C-Explorer 2 pentru doi oameni şi C-Explorer 3,
care poate transporta trei pasageri.
C-Explorer 2
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=BtLXtdsAg4c
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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 cărţi de valoare, în limba
VÂNZĂRI
camere, situate în Reşiţa, str. germană, din 1876, legate în pânză
Vând apartament, 2 camere, et. George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel. şi gravate, mai multe volume. Tel.
1/4, confort 2, în suprafaţă de 48 mp, 0255-221529, 0720-038774.
0747-029212
Vând căruţă cu rulmenţi şi
situat în Reşiţa, în zona centrul
Vând spaţiu comercial 100 mp, cauciucuri noi, o pereche de hamuri,
Militar. Apartamentul nu are
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa, din piele, noi, preţ negociabil, în
îmbunătăţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
B-dul Republicii. Preţ 850 mp, zona Oraviţei, localitatea Sasca.
0255-221529, 0720-038774.
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720- Tel. 0734-068742
Vând maşină de spălat, defectă,
Vând teren, situat în Reşiţa, 038774.
pentru piese de schimb, 100 lei. Tel.
centru, 650 mp + casă veche 3
Vând teren 4000 mp, situat în 0255-255519
camere. Preţ 37.500 €. Închiriez
Vând presă pentru confecţionat
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
apartament, 2 camere, situat la vilă,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel. bolţari. Tel. 0723-279221
mobilat şi utilat complet, zona
Vând gunoi de vacă, putred, la
0255-221529, 0720-038774.
Muzeul de Locomotive. Preţ 180 €,
Câlnic, 2 lei/sac de rafie. Tel. 0747Vând casă, 4 camere, cărămidă 133278
lunar. Tel. 0255-221529, 0720arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
Vând rochie de mireasă, model
038774.
situată în Doman (casă de vacanţă). deosebit, făcută la comandă, 450
Vând 16.000 mp, teren pretabil
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, lei. Tel. 0737-051326
pt. construcţii, centre comerciale,
Vând sistem home cinema, 5+1,
0720-038774.
zonă agrement, în Reşiţa, zona Munou nouţ, sigilat, în cutie, 110 €, o
cutie muzicală veche, de 70-80 ani,
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
ÎNCHIRIERI
preţ rezonabil. Tel. 0722-264501 (rr)
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând staţie muzicală, Yahmaha,
Închiriez, apartament, 3 camere,
Vând 6.000 mp teren, plus
mobilat şi utilat complet, situat la o pereche de boxe, 2 televizoare,
pensiune, 1.000 mp, construită la
vilă, zona Muzeul de Locomotive. mai multe calculatoare. Tel. 0728599832, 0355-083546. (RR)
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Preţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
Vând vacă, 2.500 lei, uşor
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
0720-038774.
negociabil. Tel. 0742-628096, 0767Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez hală, 1.400 mp, situat 013135. (RR)
Vând 600 mp teren pentru
Vând viţeluşă de 3 luni pentru
în Reşiţa, utilată complet şi pregătită
construcţii toate utilităţile trase (apă,
pentru activită ţi în domeniul sacrificat, 1.000 lei. Tel. 0729838170. (RR)
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255Cumpăr boiler electric. Tel.
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
0255-260774.
(RR)
221529, 0720-038774.
Cumpăr viţei, peste 2 luni, vaci
Închiriez spaţiu de producţie în
Vând terenuri parcelate situate
domeniul confecţiilor, în suprafaţă pentru abator, juninci şi tauri, preţuri
rezonabile. Tel. 0724-608020. (RR)
în staţiunea Crivaia la stradă,
de 500 mp, situat în Reşiţa, zona
Vând la Scăiuş, comuna Fârliug,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp. porci de rasă, frumoşi, de carne, cu
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
greutatea optimă pentru sacrificat,
0720-038774.
Închiriez spaţii de birouri, clasa 10 lei/kg negociabil. Tel. 0723213286, 0720-391286. (RR)
Vând 34.700 mp teren, cu
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
Vând televizor color, diagonala
construcţii (depozite 5.000 mp,
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5 61, 160 lei, calculator complet, cu tot
sediu administrativ, atelier mecanic,
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720- cu monitor, 350 lei, calculator
centrală termică, spaţii de acces
038774.
Pentium 3, 170 lei, monitor LCT 17,
betonate), font stradal 400 ml,
150 lei, combină muzicală, 180 lei,
Închiriez
cas
ă
100
mp
plus
curte
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
GPS pentru maşină, model nou, 200
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 160 mp situate în Timişoara lângă lei. Tel. 0769-280849. (RR)
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Vând fân, strâns în claie, 300 lei,
0255-221529, 0720-038774.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529, în Târnova, 200 lei, în Secu. Tel.
Vând spaţiu comercial în supra0786-888962. (RR)
0720-038774.
Vând pat pentru o persoană, cu
saltea, 350 lei, un frigider funcţional,
100 lei. Tel. 0743-024392. (RR)
Vând 2 scaune pentru persoane
cu handicap, 150 lei. Tel. 0748Reşiţa: infirmier/infirmieră: 10; muncitor necalificat la 593580, 0355-566199. (RR)
Vând mobilă pentru dormitor,
ambalarea produselor solide şi semisolide: 1;
dulap cu 2 uşi, dulap cu 3 uşi, 2
Băile Herculane: bucătar: 1;
Caransebeş: inginer industrializarea lemnului: 1; inginer/mais- paturi pt. o persoană, 2 noptie-re, o
comodă pt. televizor, 400 lei, uşor
tru confecţii metalice uşoare: 1; manager producţie: 1; operator negociabil. Tel. 0741-104069. (RR)
maşină CNC: 1; programator robot sudură 6 axe model KUKA: 1;
Vând 2 calculatoare, Pentium 4,
Oraviţa: maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 1; 500 lei/bucata, o imprimantă HP,
100 lei. Tel. 0744-759866. (RR)
vânzător: 2;
Vând o pereche de cizme, din
TOTAL JUDEŢ: 20
piele, preţ negociabil. Tel. 0720543072. (RR)
CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
Vând fluier vechi de peste 112
ani, 300 lei, un flaut, vechi de 100
5 Noiembrie - 5 Decembrie 2012 EURO lei
lei USD
ani, 300 lei negociabil, un palton de
3,60
4,60
piele, pentru bărbaţi, mărimea 5052, 150 lei negociabil. Tel. 03553,58
4,58
405138, 0770-546568. (RR)
3,56
4,56
Vând ouă de prepeliţă şi pui de
3,54
4,54
prepeliţă. Tel. 0724-340924, 07713,52
4,52
231154. (RR)
3,50
4,50
Vând 2 canapele, 100 lei, 2
fotolii, 100 lei. Tel. 0355-402731,
3,48
4,48
0743-154880. (RR)
3,46
4,46
Vând grâu şi porumb, 1.2 lei/kg.
4,44
3,44
Tel. 0255-526023. (RR)
4,42
3,42
Vând consolă Wii, 2 telecomenzi
4,40
3,40
+ rachetă de tenis şi mai multe jo5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5
curi, 450 lei. Tel. 0722-356436. (RR)
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Vând masă de tenis, pliantă,
274/152.5/76, 100 €. Tel. 0752905354. (RR)
Vând 200 de oi, preţ negociabil.
Tel. 0763-349939. (RR)
Vând porci de 180-200 kg, cu 8
lei/kg, un taur de aproximativ 900
kg, 1.200 € negociabil. Tel. 0762188929. (RR)
Vând 2 paltoane, din piele
întoarsă, îmblănite, unul pentru
bărbaţi, unul pentru damă, preţuri
negociabile, piese din mobilă de
tineret, 2 plăpumi de lână naturală,
de o persoană, 150 lei, o garnitură
plu şat ă, candelabre, costum
popular de femei, o maşină de cusut
în stare foarte bună. Tel. 0255240038, 0729-876548. (RR)
Vând colţar, 600 lei. Tel. 0747453192. (RR)
Vând calculator, Pentium 4, 400
lei, maşină de cusut, 250 lei.,
storcător de fructe, 50 lei, placă tv
pentru calculator, 100 lei. Tel. 0770359853. (RR)
Vând canapea, aproape nouă,
550 lei, schiuri, 75 lei, o uşă pliantă,
75 lei, un tablou pictat, 85 lei, o pereche de cizme din piele, 50 lei, un
covor rotund, persan, 35 lei, oglindă
pentru baie, 30 lei, parfumuri originale la preţuri f. mici, cumpăr birou.
Tel. 0786-483218, 0747-468797 (rr)
Vând aragaz Zanussi, 500 lei, 2
chiuvete pentru baie, cu dulăpior.
Tel. 0761-137478. (RR)
Vând centrală termică Ariston,
pe gaz, cu tiraj natural, pentru
încălzire şi apă caldă, foarte bună,
700 lei, un instant pe gaz, Bosch, 17
l/min., aproape nou, 300 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Târnova, 3 cai, de rasă
semigrea, 2.500 lei/calul, un taur,
400 kg, o viţea de 3 luni, oi. Tel.
0764-422290. (RR)
Vând purcei, de 3 luni, 150
lei/bucata, 2 purcei, 4 luni, 250
lei/bucata, 2 porci, 140-180 kg, 8.5
lei/kg. Tel. 0734-376247. (RR)
Vând 2 covoare persane, 500
lei, amândouă, 2 butelii de aragaz,
100 lei, costume populare din Banat
+ piese de costum popular. Tel.
0255-233111, 0752-006314. (RR)
Vând în Buchin, taur, 700-800
kg, rasa bălţată românească, 6.500
lei neg. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând purcei, 2 luni, 400
lei/perechea negociabil, baloturi de
paie şi de fân, 8 lei/balot. Tel. 0740770047. (RR)
Vând 2 boilere, marca Ariston,
pe curent, de 120 l şi de 10 l, un
televizor color, mic, 100 lei, un frigider mic, 100 lei. Tel. 0748-362533.
Vând cositoare, românească,
3.000 lei, o tocătoare pentru tulei,
2.500 lei. Tel. 0767-943102. (RR)
Vând mobilă pentru dormitor,
400 lei, uşor negociabil. Tel. 0741104069. (RR)
Vând sobe, o maşină de spălat,
400 şei, un frigider, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând grâu şi porumb, 1,2 lei/kg.
Tel. 0255-526023. (RR)
Vând bicicletă pentru fitness, cu
afişaj electronic, 600 lei, aparat de
rezonanţă magnetică, tip fotoliu,
1.000 €, un covor, 100 lei, un televizor Samsung, diagonala 51, 200 lei.
Tel. 0740-343942, 0355-414141 (rr)
Vând purcei, 2 luni, 200 lei/
bucata, utilaje agricole, greble de
adunat fânul, semănătoare de
cartofi şi de porumb, un plug. Tel.
0746-642653. (RR)
Vând papagali peruşi, canari
cântători şi aloe vera mare. Tel.
0770-389533.
Vând un taur în jur de 650 kg.
4500 lei. şi mai am de vânzare 3
porci rasa duroc (roşii)la un preţ de
700 lei buc. Au în jur de 60/75
kg/buc. Unul este vier bun de montă.
Tel. 0768-764920.
Vând căţel de plus de dimensiune mare preţ 70 lei (preţ magazin
180 lei). Tel. 0723-418398 sau
0724-888961.
Vând telefoane mobile stare
foarte buna: Nokia 5230 card 4Gb
cameră 2 MP la cutie preţ 250 lei,
Nokia 100 nou preţ 80 lei, Samsung
Galaxy mini 5570 card 8Gb android
camera 3,2 MP preţ 300 lei, ZTE
F101 2 camere card 2 Gb preţ 100
lei. Tel. 0721-410752, 0770-600596
Vând rochie de mireasă marca
Demetrios de Paris cu pietre
Swarovski, preţ 650 €. Tel. 0722879262.
Vând schiuri între 60-120 lei
perechea şi cl ăpari 50-70 lei
perechea de diferite mărimi şi culori
şi 2 sănii. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.
Vând dulap cu 2 uşi de culoare
deschisă are şi pentru umeraşe şi
raft de haine 260 lei, 2 măsuţe de
sufragerie, o comodă de tv cu uşi de
sticlă. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.
Cumpăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând urgent o ploscă de rechie,
nouă, pentru nuntă preţ 80 de lei.
Sunt din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 € şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt de 17 inch cu
40 lei în stare perfect ă 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.
Vând 1000 kg porumb la 1,2
lei/kg. Tel. 0744-103872.

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 pompe electrice, alimentare, benzină şi diesel, injectoare,
capete distribuţie. Tel. 0744-852658
Vând microbuz de marf ă,
Citroen, cu numere de Timişoara,
preţ negociabil. Tel. 0722-871952
Vând Peugeot 407 diesel, 2000
cmc, 2005. Tel. 0745-266629. (RR)
Cumpăr tractor, dacă se poate
cu servo direcţie. Tel. 0753-519192.

ANUNŢ
S.C. ADVANCE COM IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul în
Reşiţa, str. Eftimie Murgu nr. 19, ap. 23, jud. Caraş-Severin, anunţă
publicului interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu la Agentia Pentru Protecţia Mediului CaraşSeverin, pentru activitatea de exploatare forestieră desfăşurată în
judeţul Caraş-Severin.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune, în scris, la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, în Reşiţa str. Petru Maior nr. 73, în zilele de luni-joi
30
între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând sau schimb cu Dacia
Papuc, microbuz de marfă, marca
Citroen, înmatriculat în Spania, acte
valabile un an, 700 € negociabil,
accept şi alte variante. Tel. 0749583171
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 Oltcit Club, pentru programul Rabla, 2.000 lei. Tel. 0255240038. (RR)
Vând Opel Astra Caravan, 2002,
1,7 DTI. Tel. 0745-568602.
Vând Dacia Logan, 2006, 1.400
cmc, 62.000 km reali, gri metalizat,
motorizare pe benzină + instalaţie
gpl, senzor de parcare, geamuri electrice, faţă/spate, proprietar, 3.599
€ neg. Tel. 0745-683654. (RR)

Anunturi
,

Vând Dacia Solenza, 2004, în
stare foarte bună de funcţionare,
2.500 € negociabil, un tractor U 445
DT, 5.500 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând Opel Agila, 2002, 1.000
cmc, ecotec, servo total, abs, esp,
direcţie asistată, distribuţie pe lanţ,
cauciucuri de iarnă, noi, în stare f.
bună, înmatriculată în România,
consum mic, proprietar, 1.800 €, un
Ford Escort Break, abs, esp, stare f.
bună, înmatriculat în România,
proprietar, 1.000 €, 4 jante de tablă,
pe 13 ţoli, pentru Ford, 200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând maşină, pentru atelier de
vulcanizare auto, 700 €. Tel. 0355426704. (RR)
Vând Golf 3, 1.6, benzină, 3 uşi,
1999, 1.500 € negociabil. Tel. 0723269619. (RR)
Vând Opel Calibra Sport, în
stare bună de funcţionare, înscris în
circulaţie, actele la zi. Preţ 2.000 €.
Tel. 0768-776073. (RR)
Vând instalaţie de gaz, gpl, cu
butelie toroidală pentru autoturisme
cu carburaţie, folosită foarte puţin,
700 lei. Tel. 0744-615698. (RR)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. DESIGN TEXTIL S.R.L. constând în
maşini de cusut la preţ de deşeuri fier vechi.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.12.2012 orele 15:00, şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii.
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 lichidatorului judiciar.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7
Parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C.
NIOSIZ COMPANY S.R.L. anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a următorului bun aparţinând debitoarei:
l Construcţie Sopron situat în Globul Craiovei, Com. Iablaniţa
nr.100 Caraş-Severin - 2.060 lei + TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.12.2012 ora 14:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunului, în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la
telefon 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următorului bun
aparţinând S.C. TECHNOTRANSMIR CONSTRUCT S.R.L. Reşiţa:
l Autospecializată basculantă ROMAN, an 1990, 1 buc - preţ de
evaluare 2.200 euro + TVA.
Licitaţia publică porneşte de la 50% din preţul de evaluare şi va
avea loc în data de 11.12.2012 orele 15:00 şi se va repeta în fiecare zi
de marţi la aceeaşi oră. Relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L. prin colaborator SCP
MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. BENIAMIN
PROD SRL, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică
deschisă a următorului bun aparţinând debitoarei:
l Magazin Alimentar situat în Moldova Nouă, str. 1 Decembrie
nr. 100, Caraş-Severin - 8.000 lei + TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.12.2012 ora 15:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi,
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la
telefon 0255-213468.

Anunturi
,

Vând Renault 19, pe benzină,
1994, trapă electrică, în stare foarte
bună de func ţionare, 600 €
negociabil. Tel. 0740-249779. (RR)
Vând cauciucuri + jante de aluminiu, de vară. Tel. 0724-477642 (rr)
Vând bicicletă hai scream one,
full suspension. Tel. 0751-193396.
Vând Ford Escort din 1998,
albastru, anvelope de iarnă, în
Reşiţa. Tel. 0745-425904.
Vând piese pentru Ford Escort,
4 jante şi 4 cauciucuri de iarnă. Tel.
0745-425904.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la telefon 0318110788.

Imobiliare
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
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)
Vând casă în Gătaia, 2 camere
decomandate, baie, bucătărie, hol,
cămară de alimente + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină, 1.520 mp, 30.000 € negociabil, sau schimb cu apartament în
Reşiţa, 2-3 camere, sau chiar şi
casă. Tel. 0256-410590, 0747832171. (RR)
Vând casă, 2 camere, bucătărie,
baie, în zona Muncitoresc, Reşiţa.
Preţ 20.000 € negociabil. Tel. 0355805059, 0255-232833, 0760837732. (RR)
Vând apartament 2 camere,
17.000 € neg. Tel. 0770-849527. (rr)
Vând sau schimb apartament 2
camere, confort 3, îmbunătăţit, cu
apartament 3 camere, confort
1+diferenţă, zona Intim. Tel. 0763693352, 0748-121596. (RR)
Vând casă în Eftimie Murgu, 4
camere, baie, bucătărie, cămară de
alimente, îmbunătăţiri, 50.000 €
negociabil. Tel. 0255-243390. (RR)
Vând apartament 2 camere,
complet mobilat, centrală 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 casă, cu grădină, în Clocotici, nr. 213, 42.000 € negociabil.
Tel. 0255-234153. (RR)
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 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 casă la Ticvaniu Mic, 3
camere, bucătărie, anexe, cu
grădină de 1.500 mp, 15.000 €. Tel.
0724-297426. (RR)
Vând garsonieră în Luncă,
7.000 € negociabil. Tel. 0748362533. (RR)

Anunturi
,

Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 băi, complet renovat, în
Reşiţa, 45.000 € negociabil. Tel.
0724-375599. (RR)
Vând apartament la parter, în
Bocşa Română, Aleea Trandafirilor,
renovat, cu toate utilităţile. Tel.
0747-029212
Vând apartament 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, Reşiţa, Moroasa 2, 45.000 €
negociabil. Tel. 0769-670833
Vând urgent, casă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
sat Serendia, 13.000 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667
Vând teren, 400 mp, cu căsuţă,
curent, Calea Caransebeşului, preţ
negociabil. Tel. 0722-871952
Vând spaţiu pentru activitate
comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.
Vând apartament 2 camere,
cămin, zona Intim, îmbunătăţit (termopane, uşi noi, încălzire), liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017
Vând apartament 2 camere,
bloc cu 4 etaje, mobilat, zona Intim.
Tel. 0728-696796
Vând apartament 3 camere Govândari, Al. Narcisei, bl. 5, sc. 4, et.
4, ap. 18. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0355-803294, 0740-937835
Vând casă în Bocşa, str. Negoiului, nr. 17, aproape de gara Vasiova,
2 camere, bucătărie, cămară, loc de
baie, hol m,are, din cărămidă arsă,
gaz, curent, alimentare cu apă,
hidrofor, fântână proprie, front
stradal 14 metri liniari, 1.580 mp,
posibilitate de extindere a construcţiei în faţă. Preţ 29.000 € negociabil.
Tel. 0255-555453, 0786-842927
Vând apartament 2 camere,
îmbunătăţit, ocupabil imediat, zonă
foarte bună. Preţ 22.500 € negociabil. Tel. 0737-051326
De vânzare apartament 2 camere semidecomandat în Moroasa
1, preţul pieţei. Tel. 0720-006988.
Vând casă Reşiţa: 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, pomi, 540
mp. Tel. 0744-615904.
Vând apartament 4 camere confort 1 decomandat, bloc de 4 nivele
izolat pe exterior, vedere la Parcul
Siderurgistului, centrală termică,
termopane, podele laminate, gresie,
faianţă, et. 3, 2 băi, 2 balcoane. Preţ
negociabil. Tel. 0748-119444.
Vând 2 camere în bloc de 4
nivele, izolat pe exterior, centrală
termică cu calorifere noi şi instalaţie
pe cupru, termopane la tot apartamentul inclusiv la balcon, podele
laminate, uşi interioare noi, uşă de
metal la intrare, faianţă modernă.
Apartament recent renovat, modificat modern. Se acceptă şi credit
bancar ''Prima Casă''. Ocupabil imediat. Tel. 0770-359314, 0748119444, 0769-086352.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Ofer apartament 3 camere
complet utilat pe bd. Muncii bl. 15 sc.
6 la preţul de 150 €/lună. Tel. 0723425858.
Casă de vânzare la Secu, are 2
camere, spaiţ, curte, grădină, izvor
propriu, preţ de 7000 €. Mai multe
detalii la faţa locului. Tel. 0255233958.

Persoană serioasă caut să
închiriez apartament cu 1 sau 2
camere nemobilat pe termen lung.
Tel. 0764-335767.
Vând teren, ideal pentru construcţii, zona Cheile Nerei, la intrare
în Sasca, 11.500 mp, 2 laturi front
stradal, preţ neg. Tel. 0734-068742
Vând casă în Reşi ţa, preţ
negociabil. Tel. 0723-279221
Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând apartament 2 camere, 50
mp etaj 2 decomandat, parţial
renovat Moroasa 1, preţ 22.500 €
negociabil. Tel. 0749-195301.
Doresc să închiriez un spaţiu
pentru birou în zona Intim - Victoria
sau Calea Caransebeşului. Ofer o
chirie maxim 150 € pentru primele 3
luni. Tel. 0747-903764.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, îmbunătăţit, 25.000 €. Tel.
0743-092858

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut bătrâni şi copii pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275
Caut bătrâni, pentru îngrijit la
domiciliu, cu experienţă. Tel. 0748037414, 0355-402423
Amenajări interioare, zugrăveli,
gresie, faianţă, podele laminate,
instalaţii, rigips. Tel. 0755-340274.
Ţin evidenţă-contabilitate primară
pt. firme mici şi mijlocii. Rog şi ofer
seriozitate. Tel. 0762-444446; 0744208520.
Doamnă serioasă caut de lucru îngrijire copii (bonă) sau bătrâni.
Rog şi ofer seriozitate. Tel. 0762444446, 0744-208520.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341. Filmez
şi fotografiez evenimente speciale.
Calitate şi preţuri ireproşabile. Tel.
0729-844264.
Titan Edilitara angajeaz ă
bucătari, muncitori necalifica ţi
pentru bucătărie şi spălătorie textilă,
economist, magazioneri şi şoferi.
Tel. 0724-200028; 0721-366116.
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.

Matrimoniale

Doresc să cunosc o doamnă,
drăguţă, fizic plăcut, din Reşiţa sau
împrejurimi, eu, 53 ani, 1.73/76, ofer
ceea ce cer. Tel. 0733-494267
Pensionară, 63 ani, cu apartament caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275
Tânăr, situaţie materială bună,
caut parteneră de viaţă, până în 25
ani. Tel. 0741-674310
Doresc relaţie cu o doamnă
curajoasă până în 45 ani, puţin mai
suplă. Eu 47-1,63-73 cu suflet curat
sincer, serios fără vicii, o oblig.
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Bărbat singur, fără obligaţii
doresc să cunosc o doamnă cu
vârsta maximă 45 ani. Rog sms. Tel.
0737-406019.

(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.

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie

Tehnoredactare: PRISMA
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320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
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Tel. 0255-22.11.34
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LIGA 1

HANDBAL FEMININ

Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
turului:
Clasament
etapa
a18-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
FC Vaslui
Pandurii Tg. Jiu
Petrolul Ploiesti
CFR Cluj
Dinamo Bucuresti
FC Brasov
Rapid Bucuresti
Concordia Chiajna
Viitorul Constanta
Gaz Metan Medias
Ceahlaul Piatra Neamt
Otelul Galati
CSMS Iasi
U Cluj
Gloria Bistrita
CS Turnu Severin

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
11
10
10
8
8
8
7
7
6
4
5
5
4
5
4
2
1

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

2
3
4
4
4
5
5
6
6
7
6
8
9
7
11
10
11
11

44
40
30
29
27
34
29
25
19
17
21
18
21
20
17
18
13
16

15
19
18
24
17
22
22
25
19
27
24
26
32
25
24
34
36
29

44p
37p
34p
34p
30p
29p
29p
26p
26p
23p
20p
20p
19p
17p
17p
16p
11p
9p

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 19/34: 07 - 10 dec 2012: Vineri, 7 decembrie: 18:00 Gloria
Bistrita - "U" Cluj (Digi Sport); 20:30 Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan
Medias (Digi Sport); Sambata, 8 decembrie: 18:00 Petrolul Ploiesti FC Vaslui (Digi Sport); 20:30 Rapid Bucuresti - Otelul Galati (Digi
Sport); Duminica, 9 decembrie: 18:00 CFR Cluj - Ceahlaul Piatra
Neamt (Digi Sport); 20:00 CSMS Iasi - Dinamo Bucuresti (Antena
1/Dolce Sport); Luni, 10 decembrie: 18:00 Viitorul Constanta Chiajna (Digi Sport); 19:00 Turnu Severin - FC Brasov (Dolce Sport);
20:30 Steaua - Astra (Digi Sport).

HANDBAL MASCULIN
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a9-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

M MV V E E I
M V E
9 8 0
9 7 0
9 6 1
9 6 0
9 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
280
273 13p
3
287
262 12p
3
260
234 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, Sambătă, 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:
02 - 16 dec:
06 - 09 dec:
06 - 16dec:
02 - 16 dec:
06 - 09 dec:

HANDBAL -Campionatul European femin din Olanda;
PATINAJ ARTISTIC-Finalele Grand Prix (Soci,Rusia);
FOTBAL - Camp. Mondial al cluburilor, Japonia;
ATLETISM - CE de cross-country, Budapesta (Ung);
NATATIE - CM în bazin scurt de la Istanbul (Turcia).

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Cupa Mondială a cluburilor FIFA, în Japonia
Joi Eurosport 2 ora 12:45
FOTBAL: FC Copenhaga - Steaua Bucuresti, Europa League
Joi Digi Sport 1 ora 20:00
HANDBAL FEM.: Romania - Muntenegru, Campionatul European
Vineri TVR 2 ora 21:10
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala Val d'Isere, mas - slalom urias - mansa I
Sambata Eurosport 1 ora 10:45
PATINAJ ARTISTIC: Cupa Mondiala Sochi, Feminin - programul liber
Sambata Eurosport 2 ora 13:15
RUGBY: Bucharest Wolves - Agen, Cupa Chalenge Amlin
Sambata TVR 1 ora 14:55
BASCHET MASC.: Gaz Metan Medias - BC Timisoara, Liga Nationala
Sambata Digi Sport 3 ora 20:00
VOLEI MASC.: Steaua - Tomis Constanta, Liga Nationala
Duminica Digi Sport 2 ora 11:00

+1ºC
-7ºC

Reşiţa
Oraviţa

-2ºC
-7ºC

0ºC
-6ºC

Luni, 10 Decembrie
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FOTBAL
Cupa Mondiala a cluburilor de fotbal 2012, rezervată echipelor
campioane de pe fiecare continent, impreuna cu campioana Japoniei,
ţara-gazdă a acestei competiţii va avea loc între 6 şi 16 decembrie
2012. Principalele favorite ale turneului care sunt Chelsea Londra
(Anglia) şi Corinthians Sao Paulo (Brazilia), campioanele Europei,
respectiv Americii de Sud, calificare direct în semifinale. Iată programul
meciurilor:
Baraj (6 dec, Yokohama): Camp Japoniei - Auckland City (N. Zeela)
Sfertul 1 (9 dec, Toyota): Câştig. barajului - Campioana Africii
Sfertul 2 (9 dec, Toyota): Campioana Asiei - Monterrey (Mexic)
Semifin 1 (12 dec, la Toyota): Câştig. sfert 1 - Corinthians (Brazilia)
Semifin 2 (13 dec, Yokohama): Câştig. sfert 2 - Chelsea (Anglia)
Finala (16 dec, Yokohama): Înving semifinala 1 - Înving semifinala 2

Timişoara

11 zile

Timişoara

POLO

Timişoara

+1ºC
-4ºC

-1ºC
-6ºC

Sâmb@t@/8 Decembrie

Caransebeş

+1ºC
-12ºC

Reşiţa
Oraviţa

Miercuri, 12 Dec.

+1ºC
-4ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

-5ºC
-11ºC

Steaua joacă joi "finala" pentru
primăvară! Reghe şi ai lui au nevoie
de cel puţin un egal ca să fie siguri
de calificare. Piţurcă spune că
meciul din Danemarca va fi dificil,
dar crede că Steaua va avea prima
şansă: "Steaua a avut adversari mai
puternici decât danezii”
Uniunea Europeană de Fotbal
(UEFA) analizează o posibilă
reformă a competiţiilor europene
pentru anul 2015, a anunţat miercuri
preşedintele forului continental,
Michel Platini, fără a exclude ideea
de a desfiinţa Europa League şi de a
lărgi formatul Ligii Campionilor.

Duminic@/9 Decembrie

Timişoara

-2ºC
-9ºC

Marţi, 11 Decembrie

FOTBAL

Marti si miercuri s-au
desfasurat meciurile din ultima
etapa a grupelor Ligii Campionilor:
Marti 04 decembrie:
Grupa A
D. Zagreb - Dinamo Kiev 1-1
2-1
Paris SG - FC Porto
Grupa B
1-1
Montpellier - Schalke
2-1
O. Piraeus - Arsenal
Grupa C
AC Milan - Zenit Peters. 0-1
2-2
Malaga - Anderlecht
Grupa D
1-0
Dortmund - M. City
4-1
Real Madrid - Ajax
Miercuri 05 decembrie:
Grupa E
Chelsea - Nordsjaelland 6-1
Shahtior - Juventus
0-1
Grupa F
4-1
Bayern M. - BATE
Lille - Valencia
0-1
Grupa G
Barcelona - Benfica
0-0
2-1
Celtic - Spartak M.
Grupa H
1-2
Braga - Galatasaray
M. United - CFR Cluj
0-1
Joi, 6 decembrie se vor
desfasura si meciurile din ultima
etapa a grupelor Ligii Europa.
Steaua face parte din grupa E.
Romania s-a calificat in faza eliminatorie a Campionatului Mondial Programul etapei:
de polo pe apa pentru tineret Selecţionata României a învins formaţia
Steaua -FC Copenhaga si
VfB Stuttgart - Molde FK.
Trinidad & Tobago cu scorul de 14-5 (6-1, 3-0, 2-2, 3-2), marţi, într-un
meci din Grupa C a Campionatului Mondial de polo pe apă pentru Meciurile se joaca de la ora 20:00.
Clasament Grupa E, dupa 5 etape
tineret de la Perth (Australia).
Club
V E I Pct
România a încheiat pe locul secund, cu 6 puncte, devansată de
3 1 1 10
Grecia, 6 p, dar înaintea Iranului, 2 p, Uzbekistanului, 2 p, şi a 1 FC Steaua
2 2 1 8
selecţionatei Trinidad & Tobago, 0 p. România, care va sta miercuri, în 2 VfB Stuttgart
ultima etapă din faza grupelor, s-a calificat în faza eliminatorie a 3 FC Copenhaga 2 1 2 7
4 Molde FK
1 0 4 3
competiţiei şi va înfrunta echipa de pe locul 3 în Grupa B.

Vineri/7 Decembrie

pe următoarele

Reşiţa

Naţionala României a ratat o mare şansă de a învinge Rusia în
partida de debut la Campionatul European din Serbia. După o primă
repriză încheiată cu avantaj de cinci goluri (12-7), jucătoarele pregătite
de Gheorghe Tadici au cedat teren în partea secundă şi au fost egalate
cu 30 de secunde înaintea finalului. Ultimul atac a aparţinut României,
dar niciuna dintre handbaliste nu şi-a asumat aruncarea decisivă şi
meciul s-a terminat la egalitate, scor 21-21.
Tricolorele pregătite de Gheorghe Tadici fac parte din Grupa D
alături de Rusia, Muntenegru şi Islanda. Miercuri de la ora 20:15,
România a întâlnit Islanda, (in primul meci jucat de Islanda marti in
compania Muntenegrului, nordicele au pierdut cu scorul de 16-26), pe
hârtie cea mai abordabilă echipă a grupei, pentru ca vineri, după o zi de
pauză, jucătoarele lui Tadici să infrunte Muntenegru (20:15). Toate
meciurile se dispută la Vrsac.
Lotul României pentru Campionatul European arată astfel:
Portari: Paula Ungureanu (Oltchim Rm. Vâlcea), Talida Tolnai
(Uskudar), Mihaela Smedescu (HCM Baia Mare)
Extreme: Iulia Curea, Adriana Nechita (Oltchim Rm. Vâlcea),
Nicoleta Dincă, Magda Paraschiv (ambele ”U” Jolidon Cluj)
Pivoti: Oana Manea, Ionela Stanca (Oltchim Rm. Vâlcea), Crina
Pintea (HC Zalău)
9 metri: Cristina Neagu, Adina Meiroşu, Aurelia Brădeanu (all from
Oltchim Rm. Vâlcea), Clara Vădineanu (”U” Jolidon Cluj), Melinda
Geiger (HCM Baia Mare), Adriana Şăcălie (Corona Braşov).
Cum arată celelalte grupe:
Grupa A - Norvegia, Ucraina, Serbia, Cehia
Grupa B - Suedia, Franţa, Danemarca, Macedonia
Grupa C - Croaţia, Germania, Ungaria, Spania
Primele trei din fiecare grupă preliminară se califică în faza
principală a grupelor, iar în calea României vor ieşi formaţiile din Grupa
C. Naţionala României a obţinut medalia de bronz la precedenta ediţie
a Campionatului European.

Joi/6 Decembrie
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