FĂRĂ PĂSĂRI DE CURTE PE DOMENIUL PUBLIC

Atenționăm toți proprietarii de păsări de curte că au obligația de a le ține în gospodărie și că este interzisă lăsarea lor liberă pe
domeniul public. Cei depistați că încalcă această regulă vor fi amendați.
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RETIM preia colectarea gunoiului de pe
raza comunei Șag

CONSILIUL Consiliul Local al Comu- gospodărie. Fiecare va primi un tomnei Șag, întrunit în ședință extraordinară, a aprobat contractul de delegare prin concesiune cu operatorul
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,
care a fost desemnat câștigător prin
procedura de atribuire la nivel județean. Este vorba despre Hotărârea
nr. 67/23.10.2017 privind aprobarea
încheierii Contractului de Delegare
prin concesiune a gestiunii activității
de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara,
județul Timiș, din cadrul proiectului
„Sistem Integrat de Management al beron negru și saci menajeri. Primăria
Deșeurilor în județul Timiș”.
nu va mai avea nicio implicare. Semnarea contractelor este obligatorie” a
Se deschide, astfel, calea pentru ma- declarat primarul Flavius Roșu.
nagementul profesionist al deșeurilor de pe raza comunei și degrevarea Tariful aprobat pentru colectarea sePrimăriei de gestiunea acestui servi- parată și transportul separat al deșeciu, pentru care nu are nici bugetul urilor menajare, inclusiv fracții colecși nici personalul necesar. „De la 1 tate separat, pentru persoanele fizice
ianuarie 2018, angajați ai RETIM vor din mediul rural este de 2,64 lei/permerge prin comună pentru a sem- soană/lună. Tariful pentru colectarea
na contractele individuale cu fiecare separată și transportul separat al de-

șeurilor similare provenind din activi-

tăți comerciale din industrie, comerț
și instituții, inclusiv pentru fracții
colectate separat este de 282,57 lei/
tonă.
Primarul a atras atenția tuturor celor
care nu au plătit taxa de gunoi că vor
trebui să o achite la zi către Primărie,
până la semnarea noilor contracte,
iar sumele neachitate se vor constitui
datorii la bugetul local și vor fi recuperate potrivit legii.

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
ÎN GOSPODĂRII INDIVIDUALE
Instrucțiuni de utilizare a recipientelor

DEȘEURI PERMISE A FI DEPOZITATE

DEȘEURI REZIDUALE (PUBELA NEAGRĂ)
Resturi de carne și pește, gătite sau proaspete,
resturi de produse lactate, scutece/tampoane,
mucuri de țigări, conținutul sacului de la aspirator,
ambalaje contaminate (ce nu mai pot fi curățate).

balaje alimentare), maculatură (caiete, cărți, ziare,
•
reviste)
• Plastic: PET-uri (suc, apă, bere), folii de plastic,
pungi și ambalaje din plastic, flacoane (șampon,
detergent)
• Metal: doze aluminiu, conserve, tuburi de alimenDEȘEURI RECICLABILE (SACUL GALBEN)
te, folie de aluminiu, tetrapack (cutii de lapte, de
• Hârtie și carton: ambalaje din carton (cutii, amtomate, sucuri)
Atenție: ambalajele din sticlă se colectează separat în recipiente tip clopot de culoare verde, amplasate pe raza localității.

DEȘEURI INTERZISE A FI DEPOZITATE

• Resturi de fructe și de legume
• Coji de ouă, coji de nucă
Deșeuri voluminoase*
• Frunze, iarbă, buruieni, crengi, flori
• Canapele, mochete, covoare
• Plante de casă, pomi de Crăciun
• Dulapuri, rafturi, saltele
• Rumeguș, fân, paie
• Plăpumi, alte obiecte mari etc.
• Pământ
Deșeuri periculoase
• Păr și blană, dejecții animale
• Baterii uzate, lacuri și vopsele, medicamente expi• Haine vechi din lână, mătase, bumbac
rate, solvenți, uleiuri uzate etc.
• Deșeuri rezultate din amenajarea locuinței
Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Nerespectarea acestei obligații se sancționează conform Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților. Amenzile și penalitățile se stabilesc în baza legilor speciale și a
hotărârilor de consiliu local.

MITROPOLITUL
BANATULUI VINE ÎN
VIZITĂ LA ȘAG

DUMINICĂ, 05.11.2017, începând
cu ora 09:00, în Biserica ortodoxă
română
Șag
credincioșii
vor primi vizita
pastorală a Î.P.S.
Ioan Selejan,
arhiepiscop
al Timișoarei
și
mitropolit
al Banatului,
cu ocazia oficierii Sfintei Liturghii
arhierești în cadrul căreia va fi hirotonit preot Băran Florin, viitorul
preot paroh în urma pensionării actualului preot paroh Săvoiu
Gheorghe.

PREGĂTIRI PENTRU
1 DECEMBRIE

PRIMĂRIA Șag a început pregătirile pentru manifestările dedicate
Zilei Naționale a României, în data
de 1 decembrie 2017. În acest an
vor avea loc spectacole de muzică
și dans, dar organizatorii promit
și surprize plăcute pentru participanți. Programul manifestărilor va
fi anunțat în timp util.

ÎN ATENȚIA RESTANȚIERILOR LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR

DATA 29 septembrie a fost ultima
zi când s-au putut achita fără penalități. După data de 1 octombrie
se percep majorări în cuantum de
0,1% pe zi din valoarea debitului.
Legislația fiscală în vigoare obligă
Primăria să trimită somații celor
care nu și-au achitat obligațiile față
de bugetul local. Dacă nici acestea
nu vor fi luate în considerare de
datornici și aceștia nu vor achita
de urgență taxele și impozitele
restante (unele de acum un an!) se
va trece la executare silită iar din
2018 la poprire pe salarii și pensii.
Pe această cale, restanțierii sunt
rugați să vină să achite obligațiile care le au față de bugetul local
pentru a evita situațiile neplăcute
de genul popririi pe pensii ori salarii sau executare silită!
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INFORMARE INIȚIALĂ
PRIVIND GRIPA AVIARĂ

DIRECȚIA Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor Timiș (D.S.V.S.A.) informează populația cu privire la măsurile ce trebuie
luate pentru prevenirea și răspândirea gripei aviare, viroză ce afectează păsările, porcii, omul și alte
mamifere, astfel:

• Se interzice lăsarea liberă în afara
gospodăriei a păsărilor domestice
pe perioada evoluției bolii;
• Se interzice comerțul cu păsări vii
și produse provenite de la acestea,
pe perioada evoluției bolii;
• Se interzice accesul persoanelor
străine în locurile de creștere a păsărilor;
• Se va acorda o atenție deosebită
copiilor, pentru a nu-i lăsa în contact cu păsările;
•Se recomandă menținerea separată a găinilor, curcilor, bibilicilor,
față de gâște și rațe, precum și separarea păsărilor față de celelalte
mamifere din exploatație, în special din specia suină;
Orice suspiciune de boală sau
mortalitate se anunță imediat medicului veterinar de liberă practică de la CSV sau SDVSA Timiș (tel.
0256.204911).

SE RECRUTEAZĂ
VIITORII JANDARMI

INSPECTORATUL de Jandarmi
Județean Timișoara desfășoară
activități de recrutare a candidaților pentru următoarele instituții
de învățământ ale M.A.I., sesiunea
de admitere ianuarie 2018, după
cum urmează: 1. Școala Militară
de Subofițeri de Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” Drăgășani – 350
locuri din care 3 locuri pentru romi,
2 locuri pentru alte minorități;
2. Școala Militară de Subofițeri de
Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni –
350 locuri din care 3 locuri pentru
romi, 2 locuri pentru alte minorități;
Cererile de înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Timiș situat în municipiul Timișoara, str. G. Barițiu nr.
19-21 județul Timiș (Serviciul Resurse Umane) până la data de
05.12.2017. Mai multe informații
la tel. 0256/490990 și http://www.
jandarmeriatimis.ro
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S-au montat parapete pe DN 59
Timișoara - Șag

ÎN PERIOADA 17 – 24 octombrie
2017, Direcția Regională de Drumuri
și Poduri (DRDP) Timișoara a desfășurat o lucrare amplă de montare de
parapet median de beton (separator
fizic sensuri de circulație) pe DN59, ,
între Timișoara și Șag. Lucrarea a fost
realizată pe o distanță de aproape
3 km, cu începere de la intersecția
DN 59 cu DJ 593 (ieșirea spre Parța)
și finalizându-se la intrare în Șag, în
dreptul stației Petrom.

Vă reamintim că în urmă cu un an,
primarul Flavius Roșu a solicitat
DRDP introducerea acestor separatoare de trafic pentru a reduce riscul
de accidente grave. Totodată, acesta
a solicitat și montarea unui semafor
la intersecția cu strada a II-a, pentru
care a primit, atunci, acordul de principiu. „După o analiză mai detaliată,
specialiștii de la drumuri și poduri au riu. Acum am înțeles că se lucrează la
propus construcția unui sens girato- proiectarea acestuia”, a declarat pri-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marul.
Circulați cu prudență!

Hotărâri ale Consiliului Local Șag

Hotărârea nr. 55/12.09.2017 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna Septembrie 2017
Hotărârea nr. 56/12.09.2017 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Șag în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal
Timiș
Hotărârea nr. 57/12.09.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014 – 2020” – localitatea Șag.
Hotărârea nr. 58/12.09.2017 privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 - 2020”
Hotărârea nr. 59/12.09.2017 privind completarea H.C.L. Șag nr. 44/2016 privind aprobarea principalelor
investiții, propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2017, completată prin H.C.L. Șag nr. 34/2017
Hotărârea nr. 60/12.09.2017 privind rectificarea de buget
Hotărârea nr. 61/12.09.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 37/31.05.2017 privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate publică al comunei Șag asupra terenului identificat în CF nr. 404499 Șag
Hotărârea nr. 62/29.09.2017 privind rectificarea de buget
Hotărârea nr. 63/12.10.2017 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna Octombrie 2017
Hotărârea nr. 64/12.10.2017 privind numirea Comisiei speciale pentru reactualizarea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunei Șag
Hotărârea nr. 65/12.10.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primărie comunei Șag
Hotărârea nr. 66/12.10.2017 privind aprobarea diminuării suprafeței terenului cuprins în CF nr. 404499 Șag,
nr. cad/ nr. top. 203-204/b
Hotărârea nr. 67/23.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, județul Timiș, din cadrul
proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Timiș

Cursuri de canto și limba engleză la Șag

ASOCIAȚIA Culturală Generația Muzicii organizează cursuri de canto și
engleză pentru tineri și copii:
• soliști vocali (începători sau avansați) – muzică pop-rock, jazz, folclor
(vârsta cuprinsă între 5 – 20 ani)
• limba engleză – cursuri interactive
pentru copii (5-7 ani, 8-10 ani); ședințe private (fără limită de vârstă).

publicul. Avem colaborări cu diferite
studiouri în care doritorii își pot înregistra piesele atât audio cât și video.
Colaboratorii noștri oferă și șansa de
promovare pentru cei care doresc și
au potențial.

Ședințele de pregătire se desfășoară
în Timișoara sau în Șag (str. XXI nr. 20)
– prof. Kari Drumof Mihaela, masteDacă copilul tău este pasionat de mu- tarea pieselor la microfon, mișcare rand la Facultatea de Muzică și Teazică și îi place să cânte îl poți înscrie la scenică. De asemenea, organizăm di- tru-Canto din Timișoara. Înscrieri și
cursuruile noastre care cuprind: exer- ferite spectacole și festivaluri în care informații la tel. 0768.856.918, faceciții pentru voce, interpretare vocală copiii vor cânta în grup sau individu- book: Generația Muzicii (generatia.
și studierea pieselor muzicale, repe- al, astfel obișnuindu-se cu scena și cu muzicii.tm).
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Ziua Școlii Gimnaziale Șag
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ZIUA ȘCOLII Gimnaziale Șag a fost
sărbătorită, la fel ca în fiecare an, de
Sfântul Dumitru, în data de 26 octombrie 2017.

A devenit o tradiţie ca, de Sfântul Dumitru, copiii şi profesorii să meargă
întâi la Biserică şi să asiste la slujba
pentru pomenirea celor care au trecut în nefiinţă şi care pe parcursul
vieţii au predat la şcoala noastră.
De aici, elevii din Şag, alături de
dascălii lor, au sărbătorit Ziua Școlii
împreună, la Casa Națională Mihai
Viteazu”, unde a fost organizat un frumos program artistic, într-un cadru
festiv.
Elevii școlii au prezentat cântece şi
poezii, dansuri și scenete de teatru pentru care s-au pregătit cu grijă. Chiar dacă emoţiile au fost mari,

spectacolul oferit de ei a stârnit ro- lui prezent, părinţi, bunici şi dascăli,
pote de aplauze din partea publicu- deopotrivă.

CS Timișul Șag se menține pe locul I

DIVIZIONARA D a Clubului Sportiv
Timișul Șag se bucură de o perioadă
excelentă, marcată de victorii pe
bandă rulantă, ce au propulsat echipa pe primul loc al clasamentului
județean. În ultimele meciuri, băieții
antrenați de Sorin Gheju au evoluat
foarte bine și se pregătesc să țină
pieptul asaltului final din partea pretendentelor la prima poziție, înainte
de intrarea în pauza de iarnă.

Astfel, în ultimul meci disputat în deplasare la Mașloc, Timișul a remizat
scor 2-2, după o serie de patru victorii consecutive și a păstrat o distanță
Foto de la partida CS Timișul Șag - CSM Lugoj II
respectabilă față de următoarea în
clasament, ACS Dumbrăvița, de 6
cu 29 de goluri marcate și 11 încasate. a 14-a. Ultimele meciuri din acest an
puncte.
Vineri, 3 noiembrie 2017, de la ora vor avea loc pe 11 noiembrie în deDupă 13 etape, Timișul Șag 14:45, pe la baza sportivă din Șag, plasarea la Orțișoara, pe 17 noiembînregistrează nu mai puțin de 11 vic- Timișul va primi vizita ultimei clasate, rie, acasă cu Murani și pe 26 noiembtorii, un egal și o singură înfrângere, AS Peciu Nou, contând pentru etapa rie la Biled.
CLASAMENT LIGA A IV-A, SEZON 2017 - 2018 - ETAPA 13
#

Nume echipă

M

V

E

I

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CS TIMISUL SAG
ACS DUMBRAVITA
ASO DETA
AS VOINTA BILED
AS POBEDA DUDESTII VECHI
CS UNIREA SANNICOLAU MARE
AS FC BAZOSU VECHI
CS COCOSUL ORTISOARA
CS UNIREA TOMNATIC
ACS VOINTA MASLOC
CS AVANTUL PERIAM
CSO FAGET
AS SECEANI
AS PROGRESUL 1906 CIACOVA
CS PROGRESUL GATAIA
CSM LUGOJ II
ACS MURANI
AS PECIU NOU

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
8
6
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1

1
4
2
6
3
2
4
5
1
4
2
2
5
3
5
3
2
4

1
1
3
1
3
4
3
3
7
5
7
7
5
7
6
8
9
8

29-11
43-13
26-17
39-23
33-20
28-12
30-23
30-23
25-30
16-21
17-19
20-27
23-34
21-33
14-21
27-45
22-46
15-40

P

A

34p 13
28p 10
26p 5
24p 6
24p 3
23p 5
22p 1
20p 2
16p -5
16p -2
14p -4
14p -7
14p -7
12p -9
11p -10
9p -9
8p -10
7p -11

REZULTATELE MECIURILOR DISPUTATE ÎN
SEZONUL 2017 -2018

Etapa 13
ACS VOINTA MASLOC 2 – 2 CS TIMISUL SAG
Etapa 12
CS TIMISUL SAG 3 – 1 CSM LUGOJ II
Etapa 11
CS UNIREA SANNICOLAU MARE 0 – 1 CS TIMISUL SAG
Etapa 10
CS TIMISUL SAG 2 – 1 AS FC BAZOSU VECHI
Etapa 9
AS POBEDA DUDESTII VECHI 0 – 2 CS TIMISUL SAG
Etapa 8
CS TIMISUL SAG 1 – 4 ASO DETA
Etapa 7
AS PROGRESUL 1906 CIACOVA 0 – 4 CS TIMISUL SAG
Etapa 6
CS TIMISUL SAG 5 – 1 AS SECEANI
Etapa 5
CS UNIREA TOMNATIC 1 – 2 CS TIMISUL SAG
Etapa 4
CS TIMISUL SAG 2 – 1 CSO FAGET
Etapa 3
CS TIMISUL SAG 3 – 0 CS AVANTUL PERIAM
Etapa 2
CS PROGRESUL GATAIA 0 – 1 CS TIMISUL SAG
Etapa 1
CS TIMISUL SAG 1 – 0 ACS DUMBRAVITA

CURSURI DE PREGĂTIRE A ASISTENȚILOR
MATERNALI
PROFESIONIȘTI

DIRECȚIA Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş
va organiza un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti. Persoanele interesate sunt
așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la Registratura de la
sediul DGASPC Timiș, P-ta Regina
Maria, nr. 3, Timișoara. Perioada de
depunere a cererilor este 23 octombrie – 30 noiembrie 2017.
La cererea de evaluare vor fi anexate: a) un curriculum vitae al solicitantului; b) copie după actul de
identitate (cu domiciliul stabil pe
raza județului Timiș); c) copie după
diploma de studii a ultimei școli
absolvite; d) cazier judiciar; e) adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase sau psihice.
Cursurile de formare profesională
vor fi organizate la sediul DGASPC
Timiș și au o durată de minim 60

de ore. Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să aibă capacitate deplină de
exerciţiu;
• să prezinte garanţii morale şi materiale pentru îndeplinirea corectă
a obligaţiilor ce le revin referitoare
la creşterea, îngrijirea şi educarea
copiilor pe care îi vor primi în plasament;
• să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să acopere necesităţile de
preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi,
inclusiv pe cele ale copiilor care
urmează a fi primiţi în plasament;
• să aibă minim studii absolvite
școală generală - cu diplomă.
Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi maternali profesionişti
persoanele care:
• au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
• au fost decăzuţi din drepturile
părintesti, sau al căror copil a fost
declarat abandonat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
• suferă de boli cronice transmisibile şi boli psihice.
Mai multe informaţii la telefon
0256-490281, 494030.
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Aniversații lunii octombrie

lecu Valentina, Alexan Ady, Alexan
Traian, Andrei Marioara-Petronela,
Apetroaei Constantin, Aprotosoaie Aurica, Axinia Maria-Susana
abaioana Ilanit-Adriana, Babineac
Gheorghe, Balasan Mirela-Nela, Bartulov Petru, Bălici Vasile, Bărăgia Ioan-Tiberiu, Bejenaru Cosmin-Gabriel, Bocan
Milica, Bodea Irina, Boianjicov Marius,
Boianjicov Mircea, Bondaș Gică, Boțoca
Vergilia, Bozeșan Paula-Bianca, Bozga
Luminița-Gabriela, Bozga Trandafira,
Bradea Floarea, Braina Valentin, Brebenel Adriana, Breiner Ana, Brînzoi Livia,
Buda Tiberiu, Budăianu Monica-Gabriela,
Bulzan Daniel-Claudiu, Burca Elisabeta,
Burca Florian, Burduja Elisabeta, Buruiană Lucia
aragia Vasile, Cazimir Ion, Ceaușelu
Emilia-Vasilica, Cenușe Valentina, Chifan Ion, Chiorean Daniel, Chira Grigore,
Ciobanu Ioan, Ciobanu Petre, Ciocîrlan
Daniela, Ciofu Paula, Ciofu Ștefan, Cioici
Geta, Cioici-Toma Carmen, Ciorangan
Dumitru, Ciortan Alina-Viorela, Ciortan
Daniel, Ciuculescu Ovidiu-Daniel, Ciupei
Nicoleta, Cîrstean Vasile, Cîtea Elisabeta, Cobzaru Margareta, Cocean Adrian,
Cocian Alexandru, Codrianu Horia, Crap
Ionel-Costică, Crișan Ana-Maria-Alexandra, Crniacichi Vladimir-Naum, Csaszar
Ana, Csipai Ștefan, Csopjak Ralph, Cucec
Alina-Otilia, Czaikovschi Adelina
an Carmen-Valerica, Dascălu Oana-Adina, David Cosmin-Casian,
David Marioara, David Zoltan, Davidovici
Alexandra, Doczi Arpad, Doczi Diana-Lorena, Doroiman Dumitru, Dragomir
Mihai, Drăgunoi Lica, Duma Rebeca
ne Vergina, Erdei Domnica, Farcaș
Adina, Farcaș Viorica, Feti Alin-Gabriel,

B

C

D
E

JOMO THERMOMOLDING
angajează operator producție. Beneficii: contract
de muncă perioadă nedeterminată,
salariu de încadrare de 1600 lei
brut, tichete de masă (15 lei/tichet),
bonus de performanță lunar (385
lei net), al 13-lea salar, asigurare
medicală, primă de Crăciun și de
Paște, transport asigurat, program
de lucru în două schimburi, condiții de muncă deosebite, mediu de
lucru profesionist, loc de muncă
stabil. Detalii și informații la telefon 0256.308.709. CV-urile se pot
trimite la adresa de mail: recrutare@
jomo-online.ro sau se pot depune
personal la sediul firmei situate în
Timișoara, str. Sulina nr. 22 (Calea
Șagului).
DACĂ EȘTI
o persoană
ordonată,
conștiincioasă, dinamică, energică,
cu capacitatea de învățare rapidă și
ai acuitate vizuală foarte bună, disponibilitate pentru lucru în 3 schimburi și ore suplimentare, ELBA te
angajează acum! Sunt disponibile
locuri de muncă pentru operator
montaj (asamblare), operator
injecție mase plastice, operatori
acoperiri, manipulanți, sculeri

Filip Agneta, Firu Constantin, Florișteanu
Dorina-Carmen, Foltrauer Rudolf, Fuzer
Ștefan
ajicic Simona, Gătăianțu Dana, Găurean Răzvan-Sebastian, Ghencioiu
Eugen-Mihăiță, Gherai Arpad-Ladislau,
Gherle Silvia, Gherman Ana, Ghilezan Petru, Ghișe Maria-Delia, Goia Maria, Goja
Cristian, Goncear Sergiu, Gora Daniela
alip Maria, Halmai Iosif, Halmay
Imre-Iosif, Horga Ioan, Horoba Pompei, Huszti Carmen-Sanda,
acobici Elena-Sorina, Iftime Mihai, Indricau Petru, Ioan Ivașc, Ioan Valentin-Marius, Ionescu Laurențiu, Isfan Georgeta-Bianca, Ișfan Gloria-Zoie-Codruța,
icoane Larisa-Alina, Kannengiesser
Irene, Kircsof Nicolae, Kis Stefan, Kovacs
Vilhelmina, Kozler Gerda, Kuppiș Dinuca
angert Eva, Langert Ingrid, Lazar Eugenia-Maria, Lazăr Dumitru, Leucuța
Florina-Silvia, Lorch Astrid, Luca Daniel,
Luca Daniela, Lupăștean Vasile-Dorin
ager Matilda, Mali Adrian, Marchiș-Cocean Carmen-Adriana,
Marginean Petru, Marinaș Roxana-Laura,
Marta Adriana-Luminița, Mayer Adelheid, Mărășescu Lavinia-Silvia, Merk
Mihaela-Claudia, Miclău Dănuț-Ioan,
Miclău Maria, Mihăilă Paraschiva-Dorica, Mihăilă Sorin, Mihu Aurel, Mironescu
Oscar-Cristian, Modâlcă Daniel-Gheorghiță, Morar Ana, Moraru Daniel, Motoca
Cristian-Lucian, Moț Roxana-Mariana,
Muller Ramona-Monica, Mureșan Lica
ichitean Artemizia-Alina, Niculiță Dinu-Viorel, Novacovici David, Novacovici David, Novacovici Silviu-Cristian
lariu Dana, Onanie Anuța, Orza
Aron-Dorin
ahon Dumitru, Pahonțu Emanuel-Mark, Pal Ernest, Pană Ramo-
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LOCURI DE MUNCĂ
matrițeri. Îți oferim un loc de muncă stabil, alături de salariu atractiv,
transport gratuit, tichete de masă,
bonus de prezență, bonus lunar de
performanță, spor de noapte, spor
ore suplimentare, prime de sărbători și evenimente speciale, mediu
de lucru curat și sigur. Ne găsiți în
locația nouă din Timișoara, Parc
Industrial Freidorf, str. Paul Morand
nr. 135, tel: 0356.443.908, email:
res.umane@elba.ro.

COMPANIA CBH
angajează montator
subansamble. Se oferă
salariu motivant, bonuri de masă, sistem de bonusuri și
prime în funcție de eficiență, calitate, 5S, transport asigurat, contract
de muncă perioadă nedeterminată.
Cerințe: seriozitate, studii medii,
disponibilitate pentru lucru în 3
schimburi, cu sau fără experiență în
domeniu. Cei interesați pot trimite
cv-ul la adresa de email recrutare@
cbh-sg.com. Pentru relații și programarea interviurilor vă rugăm
să sunați la numărul de telefon
0787.653.115.
MAGAZINUL
METRO Timișoara 1, Calea Șagului, angajează
1. șofer livrări. Responsabilități: asi-

na-Simona, Panțîr Ileana, Partenie Sanda,
Pascu Elisabeta, Pașcalău Gheorghe, Păduraru Ionel, Pântea Maria, Peici Astrid-Elfriede, Petkes Imre-Janos, Petran Sever,
Petrescu Liliana, Petric Nastasia, Piescu
Octavian-Silviu, Pleșca Aurel, Pop Vasile,
Porumb Adrian-Sorin, Prajan Gabriel, Precup Andrei-Daniel, Purcar Sorina-Cristina
actei Anișoara-Loredana, Radu Rodica-Mariana, Rădulescu Ioan, Robotă
Ioana-Diana, Rus Adrian-Vasile, Rus Iren,
Rus Nicoleta-Mariana, Rus Simona-Mariana
abadas Inge, Sarkadi Carol-Tiberiu-Eduard, Sauciuc Cristian-Constantin, Sârbu Maria, Secula Aurelia,
Sein Catița, Sferle Claudia-Lucia, Sferle
Petre-Flavius, Sgîrcea Alexandra-Georgiana, Silaghi Maria, Sîrbovan Maria, Sîrca
Dumitru, Sîrca Nicolae, Sîrca Victoria,
Soos Cornelia, Stan Dumitru, Stanciu IonRareș, Stef Florian, Stein Nicolae, Sturm
Erica, Szabados Rozalia, Szatmari Elisaveta, Szelei Iren, Szucs Florina, Szugyi Irina,
Șerban Constantin-Daniel, Șimon Andrada-Denisa, Șimon Ionela-Adriana, Șoșoi
Elena, Șpan Emilia, Șulț Gheorghe
arhon Gabriela, Taugner Elisabeta-Ana, Tăbăcaru Ion, Ticuș Adrian,
Tobă Dumitru, Tololoi Elena, Toth Olga-Ana, Trifoi Ioana, Țicală Cristian-Florin, Țicală Nicolae, Țivlică Dumitru
drea Claudiu-Alin, Ungureanu Mihai-Cristian, Uța Doru
arga Ecaterina, Vasin Petru, Vega
Aurică, Velescu Adrian, Velescu Sorin,
Vențel Floare, Verdeș Ciprian, Vieriu Rodica, Vingyula Ileana, Vodă Codruța-Mariana, Vornicu Anica, Vucoiev Nicolae, Weber
Anton, Zablatoschi Mariea

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836
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gură suport la încărcarea mașinii cu
produsele destinate clienților, transportă marfa de la magazin la clienți,
descarcă marfa la clienți, respectă
timpii de livrare și planificarea rutei
de livrare la clienți. Cerințe: permis
de conducere categoria B, cunoștințe specifice necesare desfășurării
activității.
2. lucrător comercial. Responsabilități: expune în suprafața de vânzare
toate mărfurile aflate în stoc, oferă
la cerere date și detalii referitoare la
produsele expuse pentru vânzare,
se asigură că marfa expusă în zona
de vânzare corespunde din punct
de vedere calitativ, termen de
valabilitate, aspect și că există o corespondență corectă produs-preț.
Cerințe: orientare către cerințele
pieței și ale clientului, excelente
abilități de comunicare, flexibilitate
profesională, cunoștințe de operare
MS Office.
Oferim formare profesională, salariu
fix + tichete de masă + decont
transport, asigurare medicală, bonus pentru performanță, posibilități
de promovare și dezvoltare profesională. Așteptăm CV-urile dvs. la
sediul magazinului Metro 1 Timișoara, Calea Șagului sau pe email
resurseumane.timisoara1@metro.ro.
Informații puteți obține la numărul
de telefon 0374.386.360.

CĂSĂTORII
Bere Adrian Marius cu
Moț Raluca Elena
Vancu Samuel Ionuț cu
Ciolan Andreea Nicoleta
Casă de piatră!

DECESE
Șpan Aurel
Turi Elena
Ciupei Ioan
Jicoane Petru
Balogh Bela
Kovacs Peter Pal
Hipp Petru
Arsa Elisabeta
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
ISSN 2537-1274
ISSN-L 2537-1274

