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ş

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Asigurarea în sistemul
public de pensii a unor
categorii de persoane

Trimiteţi online indexul
contorului de curent

Condiţiile de lucru
flexibile

Venit minim la nivelul UE
pt combaterea s. ărăciei

România dup

ţiune
de vacanţa a copiilor din Banatul de
Munte în Stiria - Steiermark -Austria,
c u n o s c u t

ţiunea a fost iniţiat

ţiuni a fost ca în aceast

ţiuni, s ţ

ţiune au participat în
jur de 1.200 copii care au c

ţie
de C

ţa de var

ţiune de
aceea

ţiunii: stabilirea
prin copii a unor relaţii statornice

ţiunea a continuat în fiecare var

ţiuni care poate fi privit

ţean.
In acela

ţie a ca un
deziderat comun de compatibilizare a
înv ţ ţiei, dar

ţiatori, prof. mag. Karl
Haas,

ţie demersurilor f

ţe seminarului DIDACTICA, devenit din
anul 1999 la
propunerea lui Werner Kremm, unul dintre
martorii schimburilor pedagogice România -
Austria

ţie ca un
pentru dezbaterea celor mai actuale probleme
ale educaţiei ţ

ţi ai înv ţ
ţ

ţilor de
ţ

ă 89 î
ătre Europa.

Nu întâmplător, de Înviere, în
anul 1990 a avut loc prima ac

ă s u b n u m e l e d e
Kinderferienaktion.

Ac ă de Guver
nul Landului Federal din Austria prin
Ministerul pentru Probleme ale
Tineretului - Jungendreferat -

ării
unor copii din Banatul de Munte,
pentru trei săptămâni (cazare

ă inclusă) în familia lor. Menirea
acestei ac ă
perioadă copiii să lege o punte de
intreculturalitate între cele două
na ă cunoască modul de via ă
al familiilor din Austria, să-
ărgească orizontul de cunoa

ălătorit cu
vagoane de tren puse la dispozi

ăile Ferate din Austria, la
vremea respectiva, prin fosta
Iugoslavie.

În acela ă

a elevilor, s-a organizat o a doua ac
ă, conturându-se deja

realizarea unuia din scopurile ac

ători prin tot mai dese
schimburi între acestea.

Ac ă până
după anul 2000, însă cu un număr din ce în ce
mai mic de copii, iar după anul 2002 a încetat
definitiv.

Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de la
începuturile acestei ac ă

ării României în
Uniunea Europeană, integrare făcută de jos în
sus, adică de la simplul cetă

ă ământului ării
continue cu valorile europene.

Seminarul a fost conceput în
capitala Landului Stiria, la Graz, în 1991, a

ăcute
de regretatul profesor doctor Ioan Cornelius
Scheu ă inspector

ă
de la prima edi

ă ământului, care a reunit de-
a lungul anilor reprezentan ă ământului
din ări europene

, în
cadrul activită a
cadre lor d idact ice din învă ământu l
preuniversitar.

şi deschide
primele fereastre c

şi a
constat din mobilizarea unor familii
din acest Land în vederea prelu

şi
mas

şi
l ştere…

La prima ac

şi an, în vacan

şi anvergur

şi între familii,
fapt concretizat în anii urm

şi ca un început al integr

şi timp, ,
se împlinesc 20 de ani de când a început prima
edi

şi educa şi a form

şa
cum afirma unul dintre ini

Fixarea pilonului din Caraş-Severin s-a
realizat în anul 1992 gra

şan, la vremea respectiv
şcolar general, de profesorul Gheorghe Magas,
pe atunci director al Casei Corpului Didactic şi
de prof. dr. Nicolae Grindeanu, directorul
Liceului Pedagogic „C.D. Loga” Caransebeş,
precum şi a celor care au continuat şi au dat noi
valen

şi nu numai.
a fost conceput înc

şi înv

şi chiar din Statele Unite ale
Americii, devenind astfel

-

în anul 2011, în luna mai

şi apoi la Pecs în Ungaria.

Seminarul Didactica

simbolul emblema
tic al înv

Seminarului DIDACTICA

ca un cap
ţinut de piloni, mai

întâi la Gyor

„Didactica Internaţional”

forum internaţional

ţ
formare continu

„Didactica”

ăt de pod spre România, iar
capătul de pod a fost sus

ă ământului din Banatul Montan
ă

-

Re ţa va avea RMNşi
Calitatea asistenţei medicale la Re ţa, cel

puţin în segmental ei imagistic, are toate
ţean de Urgen-

ţ ţiona prin intermediul unui parteneriat
transregional, aparatur

ţia
Oftalmologie a fost prev ţii
performante, acum a venit rândul realiz

ţean Cara ţi
un acord de principiu pentru încheierea unui
parteneriat de cooperare transregional

ţean, pe de o
parte

ţei diagnostice la nivelul
judeţului Cara

Pre ţean, Sorin
Frunz ţiatorul proiectului a susţinut
marţi aceast ţiativ ţ va
intra aparatur

ţei diagnostice în
imagistic ţii
populaţiei pentru o patologie care nu putea fi
diagnosticat

ţin medicii de specialitate. În cadrul
proiectului va fi dezvoltat un centru de imagistic

ţionate un
RMN (aparat de investigaţie imagistic

ţei Magnetice Nucleare) care
în prezent se afl

ţi, un Echo Doppler 4 D
precum

-

ţilor care necesit
ţa. În plus,

se spune, soluţiile diagnostice vor fi rapide
ţi ome-

ne -
ţin pentru o

investigaţie

şi
şansele

s

ş-Severin a votat mar

şi Spitalul Jude
şi Landul Vienna prin green Brain

Consulting, reprezentând partea austriac
şterea

spectrului şi acurate
ş-Severin.”

şedintele Consiliului jude

şterea spectrului şi acurate
şi creşterea adresabilit

şoara şi este
asaltat prectic de pacien

şi alte elemente.
Exist

şoara pentru un RMN, atragerea
pacien

şi
şi

exacte, contribuind la salvarea unor vie
şti. Şi pacientul, se consider

ştepta mai pu
şi, evident, şi un diagnostic mai rapid.

ă crească, după ce Spitalul Jude
ă va achizi

ă medicală în valoare de
aproximativ trei milioane de euro. După ce Sec

ăzută cu instala
ării unui

centru de imagistică medicală. Pentru aceasta,
Consiliul Jude

ă între
acest organism

ă. Va fi
astfel realizat un proiect comun numit “Cre

ăverde, ini
ă ini ă, subliniind că în jude

ă în valoare de trei milioane de
euro. Scopul parteneriatului îl reprezintă
cre

ă, precum ă

ă prin mijloacele existente la nivelul
spitalului, sus

ă
performant, vor fi, de asemenea, achizi

ă pe

principiul Rezonan
ă numai lai Timi

ă mai multe elemente care fac utilă dez
voltarea unui astfel de centru, cum sunt scăderea
costului pe pacient, care nu mai trebuie să
meargă la Timi

ă diagnosticare specifică
din zonele limitrofe municipiului Re

ă, va fi mai satisfă
cut, deoarece va a

(Dan Apostolescu)

20 de ani de Parteneriat Cara}-Severin - Steiermark

Staţia de Epurare a
Apelor Uzate din Re ţa
este, practic, gata, urmând
ca ea s

ţia de Tratare a Apelor
Uzate a municipiului a fost
modernizat

-
ţiei de Tratare a Apelor Uzate din Re ţa reprezint

ţie ape pluviale, estensia staţiei de epurare cu
treapta de tratare biologic

ţia final

ţiei va constitui, în 4 octombrie, de la ora 11, un
eveniment întins pe mai multe ore, organizat de beneficiarul SCAquacara

ţ

ţia total u
ţare nerambursabil %

ţii

şi

şi moder
nizarea Sta şi

şi o serie de
subm şi includerea în fluxul de

tratare a unui bazin de reten

şi modernizarea cl
şi monitorizare, modernizarea laboratorului. Contractul a fost

semnat în data de 1 septembrie 2008 cu firma Strabag, recep

ş
SA, executantul SC StrabagAG şi proiectantul, firma Louis Berger. Totul va
începe cu o conferin

ş-Severin este de 52.733.660
de euro, din care 67 la sut

şi 8 la sut

ă fie inaugurată
festiv în 4 octombrie a.c..
Sta

ă în cadrul
Măsurii ISPA, în cadrul unui
contract de lucrări este de
aproape 14 milioane de
euro. Reabilitare

ă primul mare
proiect realizat din fonduri ISPA. La acest nivel au fost luate

ăsuri: reabilitarea treptei de tratare mecanică

ă, modernizarea liniei de tratare a nămolului,
reabilitarea ădirilor, echiparea cu sisteme de
automatizare

ă a
lucrărilor fiind realizată chiar ieri.

Inaugurarea festivă a Sta

ă de presă, după care, evenimentele se vor concentra
asupra noului obiectiv.

Investi ă pe Măs ra ISPA în Cara
ă reprezintă finan ă ISPA, 25

din partea Băncii Europene de Investi ă de la bugetul de stat.
(Dan Apostolescu)

Staţia de Epurare a Apelor Uzate e gata

Ministerul Educaţiei, Cercet

ţional

ţi, în parteneriat cuAsociaţia “Divers”.
În perioada 29-31 octombrie se organizeaz ţa con-

cursul din aceast
ţa” Re ţa începând cu ora 16,00 cu participarea a 8 (opt)

echipe din judeţele: Arad, Timis, Hunedoara, Gorj, Dolj, Mehe-
dinti, Caras-Severin ţilor speciali: Grupul
coral „Stelute” al ţa, solistele de
muzic

ţean Cara
ţ ţean pentru Pro-

movarea ţionale Cara
ţia Divers.

Evenimentul se desf -
ţi spectatori pentru care se asigur

Concursul este o provocare adresat
ţi s

ţi
ţin un membru al echipei s ţin

ţii au trecut de o prob
ţiei civice

ţiile ţilor naţionale, respectiv o
prob

ţiilor diferitelor culturi la patrimoniul ţ

ţial pentru dezvoltarea viitoare a societ ţii multiculturale
române

ţie prin care o comunitate dobânde

ţional înv ţarea mecanismelor lucrului
în echip -

ţinerii de
rezultate. Toate acestea preg ţie nou

ţelegerea diversit ţii se preg ţ

La faza naţional ţi
ţitori în cinci centre regionale dup

-

Faza naţională finală (Bucureşti, 14-17 noiembrie 2010, cu
Spectacolul - concurs de Ziua Internaţională a Toleranţei, în 16
noiembrie 2010), se va desfăşura cu participarea a 35 de
concurenţi, reprezentând cele 5 echipaje finaliste de la faza
naţională derulată în cele cinci centre regionale desemnate.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Asociaţia Divers la
office@divers.org.ro sau 0729-994318, dna Kővári Roberta.

ării, Tinerutului

ă premergătoare al Concursului „Diversitatea - O
ă în plus pentru viitor. Concursul este derulat, ca

ă la Re
ă fază la Sala „Lira” a Liceului de Artă „Sabin

Pău

ă populară bănăteană Larisa Maghilov

ă - reprezentant al Centrului Jude

ă ă sub forma unui spectacol-con
curs la care sunt a ă
intrare gratuită.

ă elevilor prin care ei au
fost ruga ă formeze echipe din 5 elevi. Aceste echipe implică
diversitatea prin faptul că trebuie să fie formate din fete ăie

ă apar ă unei alte etnii decât
cea majoritară. Concuren ă teoretică care
cuprinde întrebări tip grilă din domeniile educa

ă
ă creativ-artistică. Toate acestea urmărind promovarea

contribu ă din
România precum

ă

ă noi, poate fi o resursă semnificativă pentru fiecare
individ, dar ă

ă. Pregătirea pentru concurs în echipe
aduce ca un rezultat adi ă

ă, dezvoltarea aptitudinilor de comunicare interperso
nale

ătind o genera ă care prin
în ă ăte ă
provocărilor viitoare care o a ă la părăsirea

ă premergătoare participă 252 concuren
ă cum urmează: Suceava

(15-17 oct), Prahova (22-24 oct), Cara

şi Sportului a
lansat pentru perioada 15 octombrie - 17 noiembrie 2010 faza
na
Şans şi în anii
trecu

şi

şi

şi cu concursul invita
Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 Reşi

şi Ramona
Simcea acompaniate de Adrian Constantin & Company. Juriul
va fi format din: Dl. Prof. Gheorghe Manda - inspector şcolar de
specialitate la Inspectoratul Şcolar Jude ş Severin, Dl.
Titian Puichi

şi Conservarea Culturii Tradi ş-Severin şi
doamna Koreck Maria -Asocia

şoar
ştepta

şi b
şi cel pu

şi
istoria, tradi şi obiceiurile minorit

şi modul de via
şi validarea dialogului intercultural ca factor

esen
şti şi europene, societate în care cunoaşterea celuilalt,

de lâng
şi o bog şte o

identitate mai puternic

şi al unui climat de încredere favorabil ob

şte inclusiv de a face fa
şteapt şcolii.

şi
înso

ş Severin (29-31 oct),
Tulcea (5-7 noi), Cluj (11-13 noi).

Concursul na]ional pentru elevi edi]ia IV
Diversitatea - o }ans@ în plus pentru viitor

(continuare )în pagina 2
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În data de 26
octombrie a.c. a avut loc ţa ordinar ţa ,

, ţuri .

T Marţi, 26 octombrie, la Jupa a fost inaugurat ţia de epurare, început Cu ocazia
Halloween-ului, duminic ţa organizeaz

şedin şi
şi 56 divor

şi şi alte surprize

ă a Consiliului Local Re

ă sta ă din 2008, din fonduri guvenamentale
ă, 31 octombrie, în parcul Tricolorului, clubul “Interact” Re ă concursuri cu premii, muzică

În luna august 2010, în judeţul Caraş-Severin, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1315 lei, cu 0,1% mai mic faţă de luna precedentă
În luna august 2010, în judeţul Caraş-Severin, s-au înregistrat 247 născuţi-vii 298

persoane decedate ţiuni de cazare din C
ţa va funcţiona doar patinuarul

artificial din parcul ricolorului

318 căsătorii Sosirile în structurile de primire turistică cu func
ătoare a anului precedent, au înregistrat o cre ă iarnă, în Re

-S în luna august 2010 au însumat 12 929
persoane, comparativ cu luna corespunz ştere cu 8,4% În aceast şi

În perioada 24-28 octombrie 2010, Re ţa Network în colaborare
cu Facultatea de ţe Economice EM
Re ţa, organizeaz ţional doctoral:

la care particip ţi din 6
ţ

şi
Ştiin şiAdministrative din cadrul U

şi

şi Români şi
lectori din Germania,Austria, Slovenia şi România.

ă Seminarul interna
ă reprezentan

ări: Bosnia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania

“Generating
Ideas and Business Plans”

Vineri, 29.10.2010, la sediul
Prim ţa va avea loc
lansarea oficiala a proiectului
„

.

ărie Reşi

Formare profesional în metode
moderne de organizare a muncii
în Regiunea Vest”

ă

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men
punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara ţionându-
se ţie de urgenţ

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Proiect de hot
ţean C

Proiect de hot
nr. 12/25.02.2010 privind aprobarea bugetului de

venituri ţiilor
sau finanţate de c

. Proiect de hot privind aprobarea Programului
lucr ţene ţat din sume
defalcate din TVA, pentru anul 2010, cu modific

Proiect de hot
ţean de Urgenţ ţa

aprobat nr. 155/24.09.2010.
Proiect de hot

ţionare al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor cu Handicap C C

Proiect de hot

ţul C CJ C-S
ţean de Urgenţ ţa, reprezentând partea

român

ţei
diagnostice la nivelul jud. Cara

Proiect de hot

ţi publice, pentru constituirea Asociaţiei ”CONSORŢIUL
REGIONAL - REGIUNEAVEST”.

Proiect de hot
ţ

ţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 aflat în
domeniul public al mun. Re ţa

ţa în administrarea
Proiect de hot

. C
n. ţa -Parcul

Tricolor în suprafaţ
Proiect de hot

.
Cara

Proiect de hot nr.
84/10.07.2009 privind participarea

ţa” realizat cu contribuţia financiar
POR 2007-2013, axa 3.2., cu modific

Proiect de hot nr.
110/29.07.2010 privind participarea ţarea

ţilor militare
în centre antreprenoriale” (Acronim: F.A.T.E.) realizat cu
contribuţia financiar UE

ţional de Cooperare Transnaţional

Proiect de hot C
ţilor administrativ-

teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţ
ţul C .

Proiect de hot
ţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al

ţiei Generale de Asistenţ ţia
Copilului C-S ţiei de Evidenţ . C-S

ţiei de Administrare a Domeniului Public .
C . C

Proiect de hot
ţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea

ţionale Cara
Proiect de hot

ţean C
ţii ale aparatului de

specialitate al
Proiect de hot

ţean C-
ţii ale Direcţiei de Evidenţ

. C
Proiect de hot

ţii ale Direcţiei Generale de Asistenţ
ţia Copilului C

Proiect de hot
ţia public

. C
ţ

ţia public

Raport privind starea înv ţ
ţul Cara

Informare privind constatarea contravenţiilor
ţiunilor prev ţi

desf
ţiei deAdministrare a Domeniului Public

ţului Cara
Informare Autorit ţii Teritoriale de Ordine Public

ţii
ţei civice a comunit ţii pe trimestrul III/ 2010.
Informare cu privire la participarea unei delegaţii a

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a

ţ, Serbia, în perioada 17-18 septembrie 2010.
Informare cu privire la participarea unei delegaţii a

Întreb

ărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea
ărârii CJ

ătre acesta, cu
modificările ările ulterioare.

ărâre
ărilor de drumuri jude

ările
ările ulterioare.

ărâre privind modificarea structurii
organizatorice a Spitalului Jude ă Re

ă prin Hotărârea CJ
ărâre pentru modificarea Regulamentului

de Organizare
ă nr.1 la Hotărârea CJ

ărâre privind exprimarea acordului de
principiu pentru încheierea unui parteneriat de cooperare
trans-regională realizat între jude

ă Re
ă

ă, în vederea realizării în comun
a unui proiect privind „Cre

ărâre privind exprimarea acordului de
principiu în vederea asocierii

ă

ărâre privind solicitarea transmiterii drep
tului de administrare asupra imobilului - teren, în suprafa ă de
772 mp, situat în Re

ărâre privind însu
ă a jud

ă de 2250 mp.
ărâre privind aprobarea Ghidului de

promovare a turismului activ, sportiv ă din jud

ărâre pentru modificarea Hotărârii CJ

ătrâni
Re ă nerambursabilă din
partea UE prin ările

ările ulterioare.
ărâre pentru modificarea Hotărârii CJ

ă

ă nerambursabilă din partea prin Pro
gramul Opera ă Sud-Estul
Europei 2007-2013.

ărâre pentru modificarea Hotărârii CJ
ă

ă a
persoanelor din jude

ărâre privind aprobarea planului de ocu
pare a func

ă Socială
ă a Persoanelor a jud

ărâre privind modificarea statului de
func

ărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ă a
Persoanelor a jud

ărâre privind aprobarea organigramei
ă Socială

ărâre privind numirea domnului NEFIR
PAVEL în func ă de conducere de Director executiv al
CamereiAgricole a jud

ărâre privind numirea Gherghinu ă Iosif
Gogu în func ă de conducere de Director al Căminului
Pentru Persoane Vârstnice Sacu.

ă ământului preuniversitar din
jude

ăzute de O.G. nr. 43/1997, activită
ă

ă ă
Cara ă

ă

ărbătoarea Culesului de Vii - Balul Strugurilor”, ce a
avut loc la Vâr

ări. Interpelări.

-S, pe anul 2010.
şi completarea

Hot
şi cheltuieli, pe anul 2010, a institu şi serviciilor

publice de sub autoritatea CJ
şi complet

şi comunale, finan
şi

complet

şi

şi Func
-SAnex -S

nr. 138/28.08.2008.

-S prin şi
Spitalul Jude şi

şi landul Vienna prin Geen Brain Consulting
reprezentând partea austriac

şterea spectrului şi acurate
ş-Severin”.

, în calitate de membru
fondator, cu Universitatea „POLITEHNICA” Timişoara şi alte
entit

şi
şi şi administrarea Consiliului

Local Reşi .
şirea dreptului de

proprietate public -S şi a dreptului de administrare a
asupra imobilului - teren, situat în mu Reşi

şi de aventur
ş-Severin.

la implementarea
proiectului „Reabilitarea şi modernizarea azilului de b

şi
şi

complet

la cofinan şi
implementarea proiectului „Transformarea unit

S
nr. 40/31.03.2009 privind arondarea unit

-S

, Direc şi Protec
, Direc ,

Direc şi Privat a jud
S şi al CamereiAgricole a jud S, pt anul 2011.

şi Promo
varea Culturii Tradi ş-Severin.

-S nr. 95/2010, privind aprobarea
organigramei şi statelor de func

.

S nr. 96/2010, privind aprobarea
organigramei şi statelor de func

-S.
şi

statelor de func
şi Protec -S.

-S.
Proiect de hot

ş-Severin, în anul şcolar 2009-2010.
şi

aplicarea sanc
şurate de persoane împuternicite în acest sens din

cadrul Direc şi Privat a
Jude ş-Severin.

ş-Severin privind nivelul de asigurare a securit şi
siguran

la o reuniune de lucru ce a avut loc la Novi-Sad, Serbia, în
perioada 14-16 septembrie 2010.

la „S
şe

la Szeged, Ungaria, în data de 5 octombrie 2010.

(aprobat)

-

-

-

.

-

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

CJ C-S

CJ C-S

CJ C-S

CJ C-S

CJ C-S

CJ C-S

CJ C-S

CJ
C-S

CJ
C-S

CJ
C-S

20.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 26.10.2010

Prim ţa neăria Re informeazăşi
Urmare a discu ătură cu eliberarea adeverin

ălzire ării de aglomerare în cadrul
ghi

ătoarele măsuri:
Imprimatul special „cererea ăspundere

privind acordarea ajutorului de încălzire” precum
ă pentru bunuri impozabile” să se elibereze de la sediul

Serviciului Public Direc ă Socială.
Eliberarea adeverin ă se

efectueze de la ghi

ătre cele
două Servicii Publice astfel încât să se fluidizeze activitatea cu publicul

ţiilor avute în leg ţelor
privind bunuri impozabile cu care sunt înregistraţi fiscali solicitanţii
ajutorului de înc

ţia Impozite au fost propuse
urm

ţia pe proprie r

ţ
ţia deAsistenţ

ţelor cu privire la bunurile impozabile s
ţia Impozite zilnic de la ora

12.00 - 16.00 iar vinerea de la ora 10 - 13.00.
Transferul cererilor fiind asigurat prin norme interne de c

.

şi în vederea evit
şeelor Serviciului Public Direc şi Taxe,

şi declara
şi imprimatul „cerere de

eliberare adeverin

şeele Serviciului Public Direc

1.

2.

3.

Primăria Re ă cu Asocia
ă pt padocurile din

Re
ă luni s-a

ob ă documenta
ă în rândul cetă ăr de 26 câini.

ă din reprezentan

ă
ă din Re

ăria mun Re a transmis o sesizare către Administra
ă de Apă Banat, Sistemul de Gospodărie a Apelor C

ă să se aibă în vedere vegeta ă în albia râului Bârzava din zona
Stavila Urmare a acestei solicitări, s-a comunicat planul tehnic din
programul lucrărilor de între ă va fi
cură ă în trimestrul IV al anului 2010

ări sunt necesare pentru asigurarea fluxul de scurgere a apelor mari din
primăvară, după topirea zăpezilor.

şi S
au efectuat demersuri semnificative în ultima perioad

şi şi 2 cai
iar padocul de la Minda are în între

şi o promovare
semnificativ

şi
şul Bor este compus
şi a avut ca scop crearea unor prietenii ce

pot fi în viitor benefice în organizarea activit
şi şi pentru comunitatea din Bor.

Şi în perioada 18.10 22.10.2010 Serviciul de Executare Silită şi
Urmărire Bunuri, a desfăşurat activităţi de recuperere a creanţelor
persoanelor fizice şi juridice rezultate din neplata taxelor si impozitelor
precum şi a amenzilor către bugetul local. Au fost întocmite 94 dosare de
executare pentru persoanele juridice care nu au achitat debitele restante;
36 somaţii pentru recuperarea creanţelor reprezentând impozite
neachitate în termen legal de către debitorii persoane juridice; 56 adrese
de înfiinţare a popririi în vederea efectuării reţinerilor din salariu; 272
adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti pentru un
număr de 16 persoane fizice; 72 adrese de înştiinţare a debitorilor că le-a
fost înfiinţată poprirea pe salariu sau disponibilităţile băneşti.

Prim şi
S prin care

solicit

şi trimestrul I al anului 2011. Aceste
lucr

ţa împreun ţia pentru Protecţia Animalelor C

ţa. Padocul de pe Calea Lupacului are în întreţinere 210 câini
ţinere 260 câini. În ultimele dou

ţinut o important ţie pt funcţionare precum
ţenilor care au adoptat un num

Joi, 21 octombrie 2010, mun. Re ţa
Vizita delegaţiei din ora ţi ai

direcţiei de tineret din localitate
ţilor de tineret pentru

comunitatea local ţa cât

. ţa ţia
Bazinal -

ţia aflat
.

ţinere, prin urmare zona menţionat
ţat

.

.

-

a fost gazda unei delegaţii din
Serbia.

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Instituţia Prefectului - Jud. C-S a organizat miercuri, 27 octombrie
2010, următoarele şedinţe:

Informare privind activităţile desfăşurate cu prilejul zilei de 1
Octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Situaţia obligaţiilor bugetare declarate de către contribuabilii
administraţi de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice C-S

Informare privind măsurile luate în vederea degajării căilor pie
tonale de autovehiculele parcate pe trotuare. Măsuri luate de către
primăriile localităţilor urbane privind amenajarea locurilor de parcare

Diverse - Concluziile rezultate în urma întâlnirii cu cei doi medici
nutriţionişti din judeţ pentru modificarea programului de consultaţii

Raport privind rezultatele activităţii de inspecţie fiscală,
desfăşurată la contribuabilii persoane fizice şi juridice, la finele
tremestrului al III-lea 2010 2. Informare privind realizarea
Programului de Reabilitare Termică a clădirilor de locuit multietajate,
la nivelul mun. Reşiţa

Informare referitoare la concluziile rezultate în urma verificărilor
efectuate la primăriile din C-S, pe linia aplicării prevederilor Legii
416/2001, privind venitul minim garantat

Diverse - Aprobarea Minutei încheiate cu ocazia şedinţei Co
simiei de Dialog Social a jud. C-S, din data de 20 septembrie 2010.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Instituţiei Prefec
tului Jud. C-S, Serviciul Dezvoltare Economică şi Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

-

-

-
-

-

I. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din C-S, cu următoarea tematică:

1.

2.

3.

4.

II. Comisia de Dialog Social a Jud. C-S, cu următoarea
tematică:

1.

3.

4.

Biroul de Pres ţia Prefectului Jud. C-Să, Institu

{edinte de Dialog Civic }i Social la Prefectur@

Conform clasamentului prim riilor române ti întocmit de
www.GuvernareLocala.ro municipiul Re iţa se afl în fruntea
clasamentului cu un num r de urmat de
Târgu Mure cu 80 de taxe speciale, Arad cu 67, Timi oara cu
56, Ia i cu 40, Piatra Neamţ cu 33, Constanţa cu 23, Miercurea
Ciuc i Sfântu Gheorghe cu 20 de taxe speciale.

ă
ă

ă

ş
ş

ş ş
ş
ş

124 de taxe speciale

Sorin Frunz

ţi, la Re ţa, convingerea c ţiunea de cenzur
ţiat ţiunile de opoziţie în parlament nu va

trece. „Moţiunea nu va reu

ţiei

„Acestea sunt lucruri mai importante acum decât
moţiunea de cenzur

ţiei, PD-L va
trebui s ţie politic st

ţ

ţiunea de cenzur ţiat ţiunile de
opoziţie din Parlament împotriva cabinetului Boc a
c ţiunea
avea nevoie de 236 de voturi pentru. Parlamentarii
PD-Lnu au votat.

ăverde, vicepre

ă mo ă
ini ă de forma

ă a PSD-
ului, a declarat Frunzăverde. ă ea e
respinsă de colegii no

ă resping acest demers politic, dar
ă ar fi participat nu cred că ar fi fost o problemă să

o blocheze.” Sorin Frunzăverde crede însă că demo
crat-liberalii se confruntă în acest moment cu alte
două provocări: asumarea guvernării pe legea edu
ca ă care au loc la Bucure

ă iar după 1 noiembrie, după ce
î

ă se gâdească la o contruc ă de i
nată a face fa ă provocărilor acestui moment”, a
conchis Frunzăverde.

ă ini ă de forma

ăzut, cu 219 voturi pentru. Pentru a trece, mo

şedinte al PD-L şi
preşedinte al PD-L Caraş-Severin, şi-a exprimat
mar şi

şi, va fi o nereuşit
Şi asta pentru c

ştri din PD-L. Ei nu vor participa
la vot pentru c şi
dac

şi protestele de strad şti.

şi va asuma în parlament legea educa

-

-

-

Mo

Ultima oră

Temele impuls propuse de-a lun
gul anilor au fost adevărate provocări
care au supus dezbaterii cele mai
actuale demersuri care vizează didac
tica modernă, educa

ără de care
schimbarea de mentalitate nu ar fi
posibilă.

ă
ă cetă

ă”, având în vedere faptul că anul
2011 a fost declarat: Anul European al
Voluntariatului.

-

-

-

-
-

ţia ca un sector
de interes public, formarea cadrelor
didactice, aducând în actualitate
practicile de succes din România, din
Europa

Seminarul „DIDACTICA INTER
NAŢIONAL”, la cea de-a XX-a ediţie
din luna mai a anul 2011, propune
tema - impuls: „Formarea competen
ţelor sociale prin activit ţi de volun
tariat care promoveaz ţenia
activ

şi nu numai, f

În perioada 21 - 24 octombrie
2010, cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de parteneriat între Cara

la REŞIŢA, a fost
organizat o întâlnire aniversară, sub
genericul:

m

ş-Severin şi
Steiermark,

entru omentul aniversar 20 de
ani de Parteneriat şi

ă

P
a fost lansată

După 20 de ani…

aRevist Şcoala caraş-severineană.

20 de ani de Parteneriat
Cara}-Severin - Steiermark

( )continuare din pagina 1



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, bloc din c

ţ
28.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, bloc din c Re ţa
lâng .

ţ 26.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774

Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marf €

€ , zon
ţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii

toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, str. Prim ţ 30.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, et. 1/4, confort 2, situat în Re ţa, Al.
Nuferilor. ţ 20.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune

în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat în bloc de c

ţ 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere decomandat,
et. 1/4 situat în Lunca Pomostului, B-dul A.I.
Cuza. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de suprafaţa
închiriat

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 25 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

-

-

.

-

.

-

-

a

-

ărămidă, situat în Lunca
Pomostului, B-dul A.I. Cuza, et. 2/4. Pre

ărămidă, situat în ,
ă Universitatea Eftimie Murgu, et 2/4.

Pre

ă 10.000 (cifră de afaceri
lunară 25.000 ) ă comercială atractivă.
Pre

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 4 camere, 2 holuri, atelier, 2
camere în curte, teren 370 mp, situată în
Re ăverii. Pre

Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

şi

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şi

şi

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

şi durata contractului. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

şi

şi

Închiriez spa
şi

şi

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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18 oct. ‘ 134,7197
19 oct. ‘ 135,4459
20 oct. ‘
2 oct. ‘ 33,0408
2 oct. ‘ 31,2132
2 oct. ‘ 31,5509
2 oct. ‘ 31,6234
2 oct. ‘ 132,7296

10
10
10 134,3683

1 10 1
2 10 1
5 10 1
6 10 1
7 10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 2727 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27

2 Septembrie - 2 Octombrie 20107 72 Septembrie - 2 Octombrie 20107 7

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA 28 - 3 NoiembrieOctombrie| |2010
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România va trece, în noaptea de 30/31 octombrie, la ora Europei Orientale, ora 4.00 devenind ora 3.00 Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional
au fost, în 2009, de 12,2 miliarde de lei, adică 2,4% din PIB, procent mai mic decât cel înregistrat în 2008 Declararea contribuţiilor sociale se face doar la
administraţiile fiscale competente în administrarea acestora, din 25 octombrie Guvernul a aprobat Legea privind calitatea aerului înconjurător prin care se
stabileşte evaluarea aerului pe întreg teritoriul ţării Sesiunea pentru Măsura 125 a fost amânată pentru perioada 2 31 decembrie 2010

� Ordinul Ministerului Mediului

Ministerul Administraţiei ţia din
2010 - generala privind ap

ţii pentru comerţ (M.O. nr. 620/02.09.2010)
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercita-

rea funcţiilor ţilor publice, pentru modificarea
ţarea,

organizarea ţionarea Agenţiei Naţionale de Inte-
gritate, precum

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet -
.

ţiei, cercet
-

ţion
.

Ordinul nr.
2039/2010 pentru completarea Ordinului ministrului
administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind
procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si

eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau
pentru probe a vehiculelor

Ordinul
nr. 2042/2010

-

-

H.G. nr. 907/2010 pt. modificarea si completarea
H.G. nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a
vehiculelor scoase din uz

şi P

şi Internelor: Dispozi

şi demnit
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiin

şi func
şi pentru modificarea şi completarea

altor acte normative (M.O. nr. 621/02.09.2010)

şi Sportului nr. 4496/2010 pt modificarea Ordinului
ministrului educa şi sportului
nr. 4.074/2010 privind aprobarea Listei nominale a be
neficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimul

pentru modificarea art. 9 lit. d)
din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice si locuintelor nr. 155/2008 privind aprobarea
Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microin
treprinderilor pentru domeniul major de interventie
"Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" in cadrul
axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afa
ceri regional si local" din ca rul Programului operational
regional 2007-2013

ădurilor nr.
1342/2010 privind modul de stabilire a tarifelor de
practicare a vânătorii (M.O. nr. 619/02.09.2010)

ărarea împotriva incendiilor
la spa

ă

ării, Tineretu
lui

ării, tineretului

ării achizi ării de
calculatoare, pt anul 2010 (M.O. nr. 622/03.09.2010)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� H.G. nr. 905/2010 privind stabilirea fructelor distri
buite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei
valorii zilnice/elev si a masurilor adiacente distributiei
de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a
modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la
nivelul administratiei publice, in cadrul Programului de
incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar
2010-2011

-
etodologia din 2010

: Norma din 2010 - minime
privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru
conducerea unui autovehicul

Norma metodologica din 2010 privind atestarea spe
cialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejarii monumentelor istorice

ui

ui

d

- M de incadrare a personalului
didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic

-

(M.O. nr. 627/06.09.2010)
Ministerul Finantelor Publice

(M.O. nr. 627/06.09.2010)

Ministerul Educaţiei, Cercet

(M.O. nr. 630/08.09.2010)
Ministerul S n t ţii

(M.O. nr. 631/08.09.2010)
Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

- -

(M.O. 634/09.092010)

(M.O. nr. 635/09.09.2010)
H.G. nr. 923/2010 pentru modificarea si comple-

tarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile pre-
luate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, aprobate prin H.G. nr. 250/2007 (M.O.
nr. 640/13.09.2010)

Ministerul Dezvolt

(M.O. nr. 628/07.09.2010)

ării Regionale şi
Turismului

ării, Tineretului

ă ă ă

şi Spor
tului

Depozitele populaţiei şi ale fir
melor mici la
vor fi garantate până la nivelul de
100.000 , începând cu 2011, po
trivit unui proiect de act normativ,
elaborat de Ministerul Finanţelor.

-

€ -

băncile comerciale
Banca Naţională a României a pus

în circulaţie, în ,
două monede metalice cu valoarea
nominală de 50 bani, dedicate aniver
sării a 100 de ani de la primul zbor
românesc efectuat deAurel Vlaicu.

scop numismatic

-

Senatorii au adoptat un proiect de lege care prevede sanc
ţionarea cu amendă între 100 şi 300 de lei a tinerilor care nu se
prezintă, în şase luni de la împlinirea vârstei de 18 ani, la centrele
militare pentru luarea în evidenţă. În prezent, Legea 395/2005
nu conţine prevederi privind sancţiunile care trebuie să fie
aplicate persoanelor care nu se prezintă la centrele de recrutare.

-

dezbatere publică mmuncii.rowww.
Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost profund

afectat de criza economică şi financiară;
Pentru realizarea unui echilibru între nivelul

veniturilor şi cel al cheltuielilor, corelat cu obiectivele
macroeconomice;

Datorită necesităţii implementării unor măsuri de
lărgire a sferei de asiguraţi ai sistemului public de pensii

Având în vedere necesitatea constituirii cadrului
legal necesar pentru asigurarea la sistemul public de
pensii a persoanelor care nu au avut calitatea de
asigurat în ultimii 5 ani;

Ţinând cont de existenţa a numeroase solicitări din
partea unor cetăţeni români din ţară şi străinătate
privind asigurarea la sistemul public de pensii;

Luând în considerare dreptul constituţional la pen
sie al cetăţenilor şi necesitatea respectării principiului
egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii;

Ţinând seama de faptul că nepromovarea prezen
tului act normativ ar avea drept consecinţe negative
creşterea deficitului bugetar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată,

(1) Persoanele care nu au calitatea de
pensionari pot solicita asigurarea pentru pensie, prin
plata contribuţiei de asigurări sociale, pentru perioadele
de timp în care nu au avut calitatea de asigurat în
sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări
sociale neintegrat acestuia.

(2) Perioadele pentru care se poate plăti contribuţia
de asigurări sociale sunt acelea anterioare datei la care
sunt îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind
vârsta standard de pensionare.

(1) Pentru asigurarea în sistemul public de
pensii din România, în condiţiile art. 1, persoanele
interesate încheie un contract de asigurare socială.

(2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin.
(1) se încheie între persoana interesată sau, după caz,
mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi
casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau
reşedinţă a persoanei interesate sau, după caz, a
mandatarului.

Perioadele de timp pentru care se poate
solicita asigurarea în sistemul public de pensii, cu plata
corespunzătoare a contribuţiei de asigurări sociale,
sunt de cel mult 5 ani anteriori, calculaţi de la data
încheierii contractului de asigurare socială.

(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată,
se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de
calcul, a cotei contribuţiei de asigurări sociale,
corespunzătoare condiţiilor normale de muncă,
reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare din
luna/lunile din perioadele pentru care se solicită
asigurarea în sistemul public de pensii.

(2) Baza lunară de calcul prevăzută la alin.(1) o
reprezintă valoarea unui salariu minim brut pe ţară,
garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare
pentru fiecare din luna/lunile din perioadele pentru care
se solicită asigurarea în sistemul public de pensii.
Salariul minim brut pe ţară, garantat în plată, este cel
aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

(3) Valoarea salariului minim brut pe ţară, garantat
în plată, prevăzut la alin. (2), utilizat la calculul contri
buţiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:

a) pentru anul 2005 (octombrie decembrie) 310 lei;
b) pentru anul 2006 330 lei;
c) pentru anul 2007 390 lei;
d) pentru ianuarie septembrie, inclusiv, 2008 500 lei;
e) octombrie decembrie 2008 540 lei:
f) pentru anul 2009 600 lei;
g) pentru anul 2010 600 lei.

Cota contribuţiei de asigurări sociale, prevă
zută la art. 4 alin. (1), care se utilizează la calculul contri
buţiei de asigurări sociale datorate, este următoarea:

a) pentru anul 2005 - 31,5%;
b) pentru anul 2006 - 30,00%;
c) pentru anul 2007 - 29%;
d) pentru ianuarie noiembrie, inclusiv, 2008 29%;
e) pentru decembrie 2008 27,5%;
f) pentru ianuarie 2009 28%;
g) pentru februarie decembrie 2009 31,3%;
h) pentru anul 2010 31,3%.

(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale se
efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în
tranşe, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.

(2) Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale
calculată conform prevederilor art. 4 şi art. 5 se actua
lizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se
face plata contribuţiei faţă de luna pentru care aceasta
se datorează, pe baza datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică.

(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectu
ează prin mandat poştal sau prin orice alt mijloc de plată
prevăzut de lege, inclusiv în numerar la casieria casei
judeţene de pensii, respectiv a casei de pensii a
municipiului Bucureşti.

(1) Perioada pentru care, în condiţiile prezen
tei ordonanţe, se achită contribuţia de asigurări sociale,
constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii

(2) Baza de calcul la care se achită contribuţia de
asigurări sociale, respectiv cea prevăzută la art. 4 alin.
(2), se utilizează la calculul punctajului lunar, în vederea
stabilirii pensiei din sistemul public de pensii.

Contractul de asigurare socială prevăzut la
art. 2, încheiat în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, încetează de drept la data de 1 ianuarie 2011.

Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică
până la data de 31 decembrie 2010.

-

-

-

-
-

-

-

-

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9
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Proiect de Ordonan]@ de urgen]@ pentru asigurarea în sistemul
public de pensii a unor categorii de persoane
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Echivalarea rezultatelor ob]inute la unele
examene cu recunoa}tere interna]ional@ cu
probe din cadrul examenului de bacalaureat

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 701 din data de 20
octombrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 5219/2010 privind recunoasterea si echivalarea
rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru
certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu
recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu
probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie
internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de
evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la
examene cu recunoastere internationala pentru certificarea
competentelor lingvistice in limbi straine, cu proba de evaluare a
competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe
parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat

Potrivit prevederilor Legii Invatamantului nr. 84/1995, republicata,
modificarile si completarile ulterioare, elevii care promoveaza, pe
parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere
internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi
straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la
aceste examene cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o
limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului
liceal - proba C din cadrul examenului de bacalaureat.

Recunoasterea si echivalarea se pot realiza pentru oricare dintre
limbile straine care au fost studiate de candidati pe parcursul
invatamantului liceal.

Recunoasterea si echivalarea se fac, la cerere, pe baza unei copii
legalizate a certificatului/diplomei obtinute in urma promovarii unui
examen cu recunoastere internationala.

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu
recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice
se realizeaza de catre comisia de bacalaureat de evaluare a competente
lor lingvistice si digitale, constituita la nivelul unitatii de invatamant liceal.

In anexa nr 2 la ordin, este prevazuta lista examenelor cu recunoas
tere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi
straine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a
competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata
pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat.

Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la
examenele cu recunoastere europeana pentru certificarea
competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale din
cadrul examenului de bacalaureat

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar,
examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor
digitale au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la
aceste examene.

Se recunosc si se echivaleaza cu proba de evaluare a competentelor
digitale - proba D din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele
obtinute la examenele ECDL, finalizate cu certificatul ECDL Start sau cu
certificatul ECDLComplet.

Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu
recunoastere europeana se realizeaza de catre comisia de bacalaureat
de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, constituita la nivelul
unitatii de invatamant liceal, pe baza unei cereri scrise, insotita de o
copie legalizata a certificatului cu recunoastere europeana.

-

. -

22 Octombrie 2010 - Juridice.ro

Campania de
gratuită a Ministerului Sănă
tăţii împotriva gripei de sezon
va începe săptămâna viitoare
şi se va desfăşura până la
sfârşitul lunii februarie 2011

vaccinare
-

.

Grupul italian de utilit ţi Enel a
lansat o platform

ţilor din România
accesul la o serie de servicii, pre-
cum accesarea facturii de energie
electric ţii despre isto-
ricul ţia datelor de consum,
dar ţile efectuate.

Accesând secţiunea MyEnel,
clienţii companiei pot s

ţii
personalizate

ţia fiec

ţa liber

ţii pot obţine r
ţii,

sugestii ţii", se arat

ţiativ

ţii
serviciilor din zona comercial

ţii
din România.

"Lansarea acestei platforme
online se integreaz

ţire a calit ţii serviciilor
comerciale, în contextul altor
facilit ţi lansate recent, precum
diversificarea canalelor de plat

ţii
cu clienţii. Sper

ţi s

ţa
facturilor

-

ţi este necesar

ţiunea
MyEnel folosind datele de pe
factur

ă
ă online care

asigură clien

ă, informa

ă

ă transmită
inclusiv indexul contorului.

"Enel oferă acces la informa

ărui
client, atât pentru persoane fizice,
cât

ă ă.
Prin facilitatea Contact online,
clien ăspunsuri
rapide la solicitări de informa

ă
într-un comunicat Enel România.

Această ini ă face parte
dintr-un program mai amplu de
modernizare ă

ă,
dezvoltat de Enel pentru clien

ă în eforturile
pe care le facem pentru atingerea
obiectivului nostru prioritar de
îmbunătă ă

ă
ă

ăm ca un număr
cât mai mare de clien ă utilizeze
acest serviciu ă se bucure de
beneficiile pe care le oferă", a
declarat, în comunicat, Matteo
Cassani, director general Enel
Energie

ă, compararea consumu
rilor de energie electrică sau
calculator tarifar.

Pentru utilizarea acestor
facilită ă accesarea
paginii de internet www.enel.ro

ă.

şi evolu
şi despre pl

şi date complete
referitoare la situa

şi pentru cele juridice de pe
pia şi cea reglementat

şi observa

şi creştere a calit

şi
modernizarea centrelor de rela

şi s

şi Enel Energie Muntenia.
Serviciile plaformei online

includ, printre altele, eviden
şi consumului de energie

electric

şi
crearea unui cont în sec

Trimite]i online indexul contorului
de curent electric

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
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În intervalul 22-24 octombrie s-a desfăşurat cea de-a XIII-a Conferinţă a şefilor de stat şi de guvern din ţările francofone (Sommetul Francofoniei)
Capitala regională spaniolă Vitoria-Gasteiz şi oraşul francez Nantes au fost desemnate câştigătoare ale premiului Capitala europeană verde pentru 2012
şi 2013 Comisia Europeană a solicitat interzicerea pe teritoriul Uniunii Europene a mefedronei, drog similar cu ecstasy Parlamentul European acordă
în 2010 Premiul Saharov disidentului cubanez G NASAa stabilit 1 noiembrie ca dată de lansare oficială pentru ultima misiune a navetei
Discovery China închide site-urile porno

uillermo Fariñas

Mulţi i spun că nici democraţii, nici republica-
nii nu reprezentă alegătorul mediu, potrivit unui sondaj Rasmussen
Reports lansat la începutul săptămânii. 43% din alegătorii probabili
în alegerile de săptămâna viitoare spun că nici un mare partid din
Congres nu este partidul oamenilor şi aproape la fel de mulţi au spus
că este nevoie de un al treilea partid, au indicat rezultatele.

alegători americanÎn zilele de 24 şi 25 octombrie s-a desfă-
şurat reuniunea ConsiliuluiAfaceri Genera-
le (CAG). Miniştrii au adoptat decizia
Consiliului cu privire la transmiterea către
Comisia Europeană, spre aviz, a cererii de
aderare a la Uniunea Europeană.Serbiei

Comisia Europeană a anunţat că va propune o suspen-
dare temporară a în scopul producţiei
alimentare în UE. De asemenea, Comisia intenţionează să
suspende temporar utilizarea animalelor de fermă clonate şi
comercializarea alimentelor provenite de la animale clonate.
Toate măsurile temporare vor fi revizuite după cinci ani.

clonării animalelor

P e n t r u
prima dată,
astronomii
au detectat
o planetă,
într-un alt
sistem so-
lar, care în-
deplineşte

condiţiile de bază necesare pentru a susţine
viaţa extraterestră.

Prezenţa de exoplanete asemănătoare
Pământului în ceea ce se numeşte "zona
locuibilă" a fost prezisă de ceva timp, dar actuala
identificare marchează începutul unei noi ere în
căutarea de viaţă dincolo de Terra.

Aceasta este prima planetă cu dimensiunea
şi distanţa (faţă de soare) potrivită, a declarat

astronomul şi "vânătorul" de planete Paul Butler,
de la Carnegie Institution din Washington. "Un
prag a fost trecut."

Planeta, numită Gliese 581G, este destul de
aproape, la 20 de ani lumină de sistemul nostru
solar. Este considerată a fi în zona locuibilă din
cauza distanţei faţă de soare şi a mărimii sale.

Împreună, aceste două măsurători spun
oamenilor de ştiinţă că apa de pe planetă poate fi
în formă lichidă şi că planeta este suficient de
mare pentru a avea forţa gravitaţională necesară
păstrării atmosferei în jurul ei.

Butler şi colegul lui, Steven Vogt, de la
Universitatea California, au declarat că desco-
perirea, care a fost publicată în Astrophysical
Journal şi reprezintă rezultatul analizei datelor
colectate de peste 11 de ani, nu înseamnă
neapărat că viaţa există pe planetă.

Gliese 581G
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Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, progra-
mul de lucru flexibil aduce beneficii atât angajatorilor,
cât şi lucrătorilor.

Raportul grupului de experţi privind „Programele de
lucru flexibile şi egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi” oferă o imagine de ansamblu a practicilor
actuale din cele 27 de ţări membre ale UE şi din ţările
SEE-AELS (Islanda, Norvegia, Liechtenstein şi Elve-
ţia). Acesta se concentrează pe flexibilitatea internă (în
cadrul întreprinderilor şi al organizaţiilor), atât în ceea
ce priveşte durata timpului de lucru (de exemplu, lucrul
cu fracţiune de normă), cât şi organizarea timpului de
lucru (de exemplu, un program de lucru flexibil sau
program de lucru decalat şi flexibilitate în ceea ce
priveşte ora de începere şi de încheiere a zilei de lucru).
Principale concluzii ale raportului sunt:

În continuare, există foarte mari diferenţe între
statele membre în ceea ce priveşte flexibilitatea
timpului de lucru:

flexibilitatea duratei timpului de lucru este mai
răspândită în Europa de Nord şi de Vest, în timp ce în
Ungaria, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Bulgaria,
Slovacia, Slovenia şi România, predomină tradiţionalul
program de 40 de ore de lucru;

Danemarca, Suedia, Germania, Finlanda şi Norve-
gia înregistrează performanţe relativ ridicate în ceea ce
priveşte organizarea flexibilă, puţin peste jumătate din
totalul lucrătorilor utilizând un anumit tip de flexibilitate
în ceea ce priveşte orele lor de lucru.

Creşterea flexibilităţii timpului de lucru nu repre-
zintă întotdeauna un aspect pozitiv pentru egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi:

un program de lucru mai individualizat are un efect
pozitiv asupra ratelor de ocupare ale forţei de muncă
feminine şi îi poate ajuta pe angajaţi să găsească un
echilibru între muncă şi viaţa privată, însă lucrul cu
fracţiune de normă (în care femeile sunt predominante)
se concentrează în continuare, în majoritatea ţărilor, în
sectoarele slab remunerate, cu oportunităţi de carieră şi
de formare scăzute;

cultura organizaţională joacă, de asemenea, un rol
important. Atâta timp cât flexibilitatea este considerată
un mod „feminin” de organizare a timpului de lucru, este

mai probabil ca orarele de lucru flexibile să confirme
diferenţele dintre femei şi bărbaţi, decât să le modifice.

Recentele evoluţii în materie de politică arată că
flexibilitatea timpului de lucru se regăseşte pe agenda
politică din mai multe ţări, cu toate că temele specifice
pot varia:

unele ţări (precum Republica Cehă şi Lituania) se
concentrează pe flexibilitate ca instrument pentru
creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă (atât din
punct de vedere al numărului de persoane, cât şi al
numărului de ore);

lucrul cu fracţiune de normă este folosit din ce în ce
mai mult pentru a promova îmbătrânirea activă. În
special în ţările nordice, lucrul cu fracţiune de normă
involuntar reprezintă o problemă importantă, ceea ce
duce la luarea de măsuri de politică în încercarea de a
crea un nou echilibru între flexibilitate şi securitate;

valorificarea şi anualizarea timpului de lucru fac
parte, de asemenea, din agenda politică actuală (în
Finlanda, Germania şi Luxemburg). Orarele de lucru
flexibile sunt legate în unele ţări (precum Polonia şi
Portugalia) de dezbaterea privind reducerea numărului
de ore suplimentare;

criza financiară şi economică actuală a avut un efect
clar, iar flexibilitatea este văzută acum ca un important
instrument de politică care poate ajuta angajatorii să se
adapteze la condiţiile economice în schimbare.

La 3 martie 2010, Comisia Europeană a făcut primul
pas spre revizuirea normelor UE actuale privind timpul
de lucru, cu o primă etapă de consultare a partenerilor
sociali europeni. Comisia va publica în curând un raport
al unui grup de experţi referitor la impactul social şi
economic al normelor privind timpul de lucru, în
contextul acestei revizuiri.

Prezentul raport este al treilea dintr-o serie de
rapoarte comparative de revizuire privind aspecte
legate de echilibrul între viaţa profesională şi viaţa
privată, care au inclus şi „armonizarea vieţii
profesionale şi private” (2005); „asigurarea serviciilor
de îngrijire a copiilor” (2009).
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Condiţiile de lucru flexibile

Ziua european@ a justi]iei civile: trei din
patru europeni doresc s@ aib@ un acces

mai bun la justi]ie în str@in@tate
Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, trei din patru europeni (73%)

doresc să se ia măsuri pentru a fi ajutaţi să îşi rezolve problemele juridice şi
să îşi exercite drepturile în alte state membre ale UE.

Sondajul arată că 56% dintre europeni consideră că accesul la justiţie
în materie civilă, într-o altă ţară din UE, este dificil, în timp ce doar 14%
consideră că au acces uşor la justiţie. 73% sunt în favoarea unor măsuri
suplimentare care să faciliteze accesul la justiţie într-un alt stat membru şi
52% consideră că astfel de măsuri ar trebui luate prin norme comune la
nivelul UE.

În timp ce doar 2% din persoanele intervievate au fost implicate perso
nal în procese cu o persoană fizică sau o întreprindere dintr-un alt stat mem
bru, 9% consideră că ar putea să fie implicate în astfel de procese în viitor

În ceea ce priveşte dreptul familiei în cauze cu caracter transfrontalier,
68% dintre europeni consideră că UE ar trebui să se implice în modul în
care normele naţionale sunt aplicate în cauzele de divorţuri internaţionale
şi în aspectele de natură financiară care privesc cuplurile căsătorite din ţări
diferite ale UE. În iulie, 14 ţări din UE au primit undă verde din partea
guvernelor statelor membre ale UE pentru a impulsiona adoptarea de
norme care să permită cuplurilor internaţionale să îşi aleagă ţara a cărei
legislaţie s-ar aplica în cazul divorţului lor. Noile norme, care trebuie
aprobate, vor permite cuplurilor să evite proceduri costisitoare atât din
punct de vedere emoţional, cât şi financiar.

În sfârşit, majoritatea (58%) persoanelor intervievate sunt în favoarea
măsurilor suplimentare luate de UE în vederea îmbunătăţirii recunoaşterii
de documente între statele membre.

Comisia a lansat, în această vară, portalul e-justiţie, pentru a facilita
accesul cetăţenilor la informaţii privind soluţionarea problemelor de natură
juridică în străinătate.Acest ghişeu electronic unic privind accesul la justiţie
în întreaga Uniune Europeană oferă răspunsuri rapide la întrebările cu
caracter juridic ale cetăţenilor, având un conţinut de peste 12 000 de
pagini. Până în prezent, a fost vizitat de 125 000 de ori.

Îmbunătăţirea accesului la justiţie este unul din obiectivele planului de
acţiune al Comisiei Europene privind crearea unui spaţiu de libertate,
securitate şi justiţie în UE. Acesta a urmat adoptării, de către liderii UE, în
decembrie 2009, a Programului de la Stockholm pentru politicile de justiţie
şi de securitate ale UE în perioada 2010-2014.

-
-
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IP/10/1372, Bruxelles, 25 octombrie 2010

Într-un raport adoptat în 20 octombrie, deputaţii
europeni au propus adoptarea unui sistem de calculare a
venitului minim în toate statele membre, ca măsură pentru
combaterea sărăciei. Ziua Naţiunilor Unite pentru
combaterea sărăciei a fost celebrată pe 17 octombrie şi
2010 esteAnul european împotriva sărăciei.

La sfârşitul anului 2008, aproape 85 de milioane de
persoane, adică 17% din populaţia Uniunii trăiau sub pragul
sărăciei. Riscul de sărăcie este mai mare în rândul copiilor
şi al tinerilor cu vârsta de până la 17 ani în raport cu
populaţia totală, persoanele în vârstă fiind de asemenea
expuse la un risc de sărăcie mai ridicat, se subliniază în
rezoluţia elaborată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL, PT) şi
adoptată cu 612 voturi pentru, 12 împotrivă şi 21 de abţineri.

Introducerea unui sistem de venit minim în toate statele
membre - constând în măsuri specifice de sprijinire a
persoanelor cu venituri insuficiente printr-o contribuţie
financiară şi prin facilitarea accesului la servicii ar putea fi
unul din cele mai eficiente moduri de combatere a sărăciei,
pentru garantarea unui nivel de viaţă adecvat şi pentru
favorizarea integrării sociale, se arată în această rezoluţie.

Sistemele de venit minim trebuie să stabilească venituri
minime la un nivel echivalent cu cel puţin 60% din venitul
median din statul membru în cauză, se arată în rezoluţia
PE, prin care se solicită Comisiei să prezinte o iniţiativă care
să conducă la elaborarea unui plan de acţiune la nivel
european în acest domeniu.

Rezoluţiile alternative depuse de grupurile politice S&D,
Grupul Verzilor/ALE şi GUE/NGL, prin care se solicită o
legislaţie cadru europeană privind un venit minim, nu au
obţinut susţinerea majorităţii deputaţilor.

În textul rezoluţiei adoptate, deputaţii europeni atrag
atenţia asupra numărului tot mai mare de lucrători săraci,
solicitând ca salariul de subzistenţă să fie în toate cazurile
mai mare decât pragul sărăciei şi ca lucrătorii aflaţi, din
diverse motive, sub pragul sărăciei să beneficieze de
prestaţii suplimentare.

Eforturi suplimentare trebuie făcute în ceea ce priveşte
remuneraţiile şi nivelul salariilor minime, având în vedere că
sărăcia ce afectează persoanele care au un loc de muncă
reflectă condiţiile inechitabile de muncă.

Venitul minim

Lucrătorii săraci

Politică socială, REF. : 20101020IPR88468

Venit minim la nivelul UE pentru combaterea s@r@ciei
Secretarul de stat american Hillary Clinton, a adăugat o

scurtă oprire în China în timpul turneului diplomatic de aproape
două săptămâni din regiunea Asia-Pacific, care a început
miercuri.

Clinton va discuta cu consilierul de stat chinez despre
pregătirea summit-ului G20, prevăzut să aibă loc la jumătatea
lunii noiembrie în Coreea de Sud, precum şi despre vizita pre
şedintelui chinez Hu Jintao în SUA, prevăzută pentru anul 2011.

Decizia ei de a accepta propunerea Chinei pentru vizita
neprogramată şi discuţiile cu consilier de stat Dai Bingguo,
reflectă o agendă bilaterală aglomerată, care include conflicte
legate de ratele de schimb, comerţ şi probleme de securitate.

Al şaselea şi cel mai amplu turneu în Asia-Pacific al
Secretarului de Stat american de la preluarea mandatului,
include Vietnam, Cambodgia, Malaysia, Papua-Noua Guinee,
Noua Zeelandă şiAustralia.

Secretarul de Stat Hillary Clinton, a declarat că Statele Unite
nu au nici o problemă cu reactorul nuclear al Iranului de la
Bushehr, deoarece combustibilul pentru centrală vine din Rusia
şi va fi returnat după folosire.

-

Summitul financiar al G20



schimb cu apartament în Re ţa. Tel.
0745-904251.

Vând teren construibil pe Valea
Ţerovei, 4000 mp, lâng

ţ ţ bun.
Tel. 0745-904251.

Vând apartament B -

ţ
informativ negociabil 35.000 €. Tel.
0751-091281.

Vând apartament 3 camere
confort 2 micro 2 et. 1/4, îmbun ţit,
preţ 28.500 € negociabil. Tel. 0729-
831005.

Închiriez apartament izolat
interior, exterior, parter, nemobilat.
Preţ fix 100 €. Tel. 0746-185350.

Vând cas ţ Bozovici cu
teren 2.500 mp sau schimb cu apar-
tament în Re ţa. Tel. 0255-244250.

Vând apartament Piaţa Re ţa
Sud 3 camere decomandate, 2 b

ţ 45.000 € negociabil.
Tel. 0761-614095, 0770-538247.

Vând garsonier -

ţ 18.300 €. Tel. 0721-039835.
Vând casa în com. Târnova, jud.

CS sau schimb cu apartament 3
camere Re ţa. Tel. 0732-616300.

Vând cas
ţa 20 km, cu baie buc

-

ţ 40.000 neg. Tel. 0763-
658277.

Vând teren intravilan pe Calea
Caransebe .

.

ţit, central
ţa

sau Câlnic. Tel. 0723-894929.
Persoan -

ţa pe Tineretului 5 semire-
novat

ţiri, parţial mobilat. Preţ
negociabil. Tel. 0744-627954.

Vând apartament 2 camere,
buc

ţ
ţa

Intim. Tel. 0724-700792.

şi

ş, 2
balcoane, 2 b

şi
şi

şi utilat

şi

şi

şului, 2000 mp, 20 000€,
îngr

şi

şi
şi disponibil

şi 0728-
543438, 0747-67306.

Vând c

ş, Micro 2 lâng

ă abatorul
Gospodarul. Tel. 0745-904251.

Vând teren construibil la km 8,
lângă centrala de curent, în
suprafa ă de 14.300 mp. Pre

ăile Her
culane, 3 camere, 4/4, acoperi

ăi, termopane. Pre

ătă

ă în Prilipe

ăi,
2 coridoare, balcon, boxă, pod et.
4/4, 97 mp pre

ă în zona Victo
ria, renovată ă sau schimb cu
apartament 3 camere în Govândari.
Pre

ă la Apadia aproape de
Re ătărie, 4
camere, curte cimentată, apă, gră
dină, bucătărie de vară, ocupabilă
imediat. Pre

ădit, fântână. Tel. 0740-348082
Schimb apartament 3 camere

decomandat îmbunătă ă,
termopane, 2 băi, cu casă în Re

ă fizică vinde garsonie
ră în Re

ă ă, 15.000 €
negociabil. Tel. 0355-80355

ămin 2 camere, parter cu
îmbunătă

ătărie, baie, balcon, gresie,
faian ă, termopane, încălzire, etaj
4/4 cu acoperi ă pia

Vând garsonier
ţ negociabil la vedere, exclus

intermediari. Tel. 0723-725053.

ă Al. Tineretului,
pre

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

Vând moară cioclodar 800 lei;
cazan 50 l, 1500 lei neg; 2 fotolii,
150 lei neg, 2 dune cu pene noi, 200
lei bucata neg; haină piele, mărimea
52, 200 lei neg. Tel. 0722-129295.

Vând în Re ă, 300 lei
neg. Tel. 0746-163779. (R.R)

Vând 2 biblioteci + căr
ă stare. Tel. 0355-

801140, 0255-253973.

ărimea M, 120 lei neg. Tel. 0731-
171423

ăr ă,
foarte valoroase, din 1874, 12
volume legate în piele; mobilă
sufragerie, vitrină ă, 300
lei. Tel. 0747-029212.

Vând ladă frigorifică nouă, în
garan

ărucior pentru copil mic,
haină lungă blană nurcă, pre

ă ă

ă

ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

ăr natural cu
cheratină

ă + aparat de cură

ă metalică tip
Lindab la numai 4,5 €/mp, tva inclus.
Accesorii, factură, garan

ăm montaj la numai 2 €/mp.
Repara

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar

ţa sob

ţi valo-
roase, în perfect

ţi,

.
Vând 2 papagali (nimfe) + colivie

inox, 250 lei. Tel. 0771-373604.
Vând c ţi limba german

ţie, posibil

ţuri
rezonabile. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Vând juninc pentru t iat de 300
kg. Tel. 0255-219563 sau 0727-
407253.

Cump r pat din metal suprapus,
echipat complet. Ofer 400 lei. Tel.
0721-786555.

Vând pianin austriac marca
Stingl - original. Clape filde , 5
octave, plac de font cu corzi
încruci ate înf urate cu fir de
cupru. Dou pedale i un scaun.
Toat mecanica cât i exteriorul +
scaunul sunt originale. O singur
coard schimbat . Preţ 1100 €. Tel.
0721-786555.

Vând extensii de p
ţa de

50 cm. Tel. 0769-577033.
Vând mop H2O cu saci de

rezerv ţat cu aburi
cu accesoriile incluse. Preţ pachet
300 lei neg. Tel. 0769-586374.

Vând telefoane mobile noi
tactile, de la 70 € în sus, email:
elctromario@yahoo.es Tel. 0734-
321257.

Promoţie ţigl

ţie 30 ani.
Asigur

ţii acoperi

şi recuperate. Tel. 0744-
577460, 0355-411421.

şi

Vând calorifer electric 6 ele-
men 150 lei neg; covor persan 2/3,
150 lei neg; training Adidas,
m

şi servant

şi în rate, 1000 lei.
Tel. 0732-598257.

Vând c

ş

ş ş
ş

ş

şi microring 2 lei şuvi

şuri de orice fel.
Tel. 0753-112918.

Vând vac preţ .
ociabil. sau

Vând în Re ţa palton piele
b ţi, m

-
ţ

ţi, îmbl

ţar
sufragerie extensibil 800 lei; colţar
buc

-

ţa schiuri, 80 lei;
aeroterm

.
ţea de 6 luni,

1500 lei; vac
rr

ţe ţap, 120 lei
bucata. Tel. 0746-418757. (R.R)

Vând în Caransebe ţar
sufragerie, 800 lei; biciclet

ţepu rr
ţie nou -

ţie, 450 €. Tel.
0723-213286, 0724-898717. (R.R)

Vând 2 c ţei albi creţi, 400
lei/bucata. Tel. 0721-469303. (R.R)

Vând în Re ţa biciclete 150 –
300 lei; c ţ cu
saltea, 150 lei; cazan font

-
-

.
ţa rochie de

mireas
ţi, 120 lei,

dun

ţi magnolia
mov, 50 lei neg. Tel. 0722-514981.

Vând cazan 300 l cu r

ţi,
lung

rr

ă în Câlnic, 1 700
lei neg Tel. 0766-103509
0767-277101.

ărba ărimea 50-52, 250 lei. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (R.R)

Vând piei nutrie, 200 lei/buc;
blană scurtă nutrie, damă, 1200 lei;
blană lungă neagră nouă, 2000 lei;
palton damă nr. 50-52, 200 lei; încăl
ăminte piele, damă, nr. 40, 100-150
lei; haină piele bărba ănită,
200 lei. Tel. 0255-213606. (R.R)

Vând motocositoare Carpatina,
bună + piese schimb 2600 lei. Tel.
0723-213286. (R.R)

Vând în Caransebe
ă, 650 lei; radiocasetofon de

ma ă, 50 lei; saltea 1 persoană,
40 lei; butoi plastic, 25 lei; col

ătărie, cu masă

ări
mea 39-40, 10 lei/bucata; aparat de
scos sâmburi de cire

ă cu toc, acordor
ă Yamaha 4,5

octave, 500 lei. Tel. 0355-806831,
0742-215237. (R.R)

Vând cazan cupru 120 l, 2200
lei. Tel. 0740-943863. (R.R)

Vând în Re
ă, 70 lei neg. Tel. 0786-

483218, 0770-456679. (R.R)
Vând în Târnova 2 cai, 5000 lei

neg; 30 oi, 300 lei neg/bucata; 2
măgari, 200 lei bucata; taur, 2400 lei
neg. Tel. 0755-479592. (R.R)

Vând în Măureni semănătoare
păioase, 850 lei; mig de împră

ă ăminte, 350 lei, toate neg;
grâu, 10 lei măsura; porumb 12 lei
măsura. Tel. 0255-526023. (R.R)

Vând în Or

ă gestantă de 8 luni,
4000 lei neg. Tel. 0744-764704. ( )

Vând 4 iedu

ă de
cameră, 150 lei; aparat hot dog, din
inox, 4

ă de împră
ă ăminte, din import, nouă,

cu accesorii

ă

ărucioare, 250 lei; pătu
ă mare,

200 lei, convector, 350 lei; congela
tor cu 4 sertare; filtre cafea, expre
soare, prăjitoare de pâine + alte
electrocasnice. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)

Cumpăr vioară pt. copil 7 ani.Tel.
0722-507779, 0255-525369 (R.R)

Vând în Re
ă în stare foarte bună, 350 lei,

costum negru de bărba
ă, plapumă, covoare, aparate

radio cu pick-up, 80 lei; pick-up 40
lei; carpete, 60 lei bucate. Tel.
0751-847843. (R.R)

Vând în Boc

ăcitor,
1000 €. Tel. 0721-590984. (R.R)

Vând haină piele de bărba
ă, mărimea 56, 450 lei neg;

haină piele mărimea 52, 80 lei neg; 2
pulovere bumbac, 40 lei bucata, 2
hanorace, mărimea 54, 60 lei, neg.
Tel. 0355-405166, 0721-742148 ( )

şi

ş rochie de
mireas

şin

şi scaune, 1200
lei; telefon fix, 25 lei; urcior din 1946,
70 €; 2 perechi pantofi piele, m

şe, 35 lei;
goblene. Tel. 0756-040911. (R.R)

Vând chitar şi
cabluri, 500 lei; org

şi

ştiat
îngr ş

şova 25 oi gestante şi
300 lei/buc Tel. 0720-725826. (R.R)

Vând în Bocşa vi

şi un

ş col

şe. Tel. 0752-789331 ( )
Vând instala ş

tiat îngr ş
şi garan

şi

şi

şa puie

Pensionară, 61 ani, caut parte-
ner pentru căsătorie. Tel. 0728-
166849.

Domn, 33 ani, cu stare materială
bună, caut doamnă sau domni ă
serioasă, chiar cu copil, da la sat sau
ora

ă, vreau să iubesc ă fiu
iubit. Tel. 0771-088397, 0726-
122975.

Eu 1.77, 70 kg, căprui, brunet,
cu stare financiară bună, romantic,
fidel, caut o doamnă domni

ăduvă de la ă sau de la ora

şoar

ş, nu sunt interesat de partea
material şi s

şoara
sau v ş
chiar cu copii. Tel. 0771-088397.

ţar

(continuare )în pagina 7
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Auto-Moto-Velo

Vând motociclet

ţiri (cauciucuri noi
Dunlop, ulei proasp t schimbat,
sc ţe racing preţ catalog 495 €, fur-
tune racing, crush-pods, amortizor
ghidon, alarm ţi-
une 300 m .a.). ţ 3.500 € neg.
Tel. 0723- 261997.

Vând voucher, program “Rabla”,
preţ negociabil. Tel. 0355-426712,
0771-365199.

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat

ţii la tel. 0256-306
293 sau pe www.cauciucuridirect.ro

ă Suzuki GSX-
R, 750 cmc, a.f. 2001, 140 CP, cu
multiple îmbunătă

ă
ări

ă cu pager rază ac

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co-
menzi

ş

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

Pre

Persoan

ş etc). Camer

ş

şnad, mici îmbun

ă fizică, vând garsonie-
ră confort 1, 30 mp, et. 2, Govândari,
cu îmbunătă

ă
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, instala

ă nouă, u ă metalică. Tel.
0727-377355.

ă Al.
Tu ătă

ă în Gătaia,
zonă centrală, pre

ţiri, 11.500 €. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

Vând apartament o camer
ţiri, 9.500 €.

Tel. 0741-166573.
Închiriez apartament zona

Moroasa I. Tel. 0729-102438, 0722-
333756 sau 0770-547477.

Vând urgent cas
ţ bun. Posibil

Vând Dacia Logan din 2009, 1.4
benzin

rr)
Vând în Anina Oltcit cu acte la zi,

1000 lei neg.; motor Golf 3, diesel,
200 €. Tel. 0255-240368, 0721-
250804. (R.R)

Vând în Re ţa Dacia 1310, din
1996, 600 €. Tel. 0355-807563,
0745462573. (R.R)

-
.

ţa Dacia Break din
1996, 5.000 € neg. Tel. 0721-
469303. (R.R)

Vând în Re ţa Opel Astra din
1994, 850 €; tractor Ferguson cu
cabin .

ţ

.

ţa cauciucuri 50-10
lei, motoscuter nou, 550 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

Vând în Re ţa Opel Astra Cara-
van din 1992, 1.4, înmatriculat

ţa Ford din 1997,
acte la zi, geamuri electrice, închi-
dere centralizat

.

Vând voucher, 350 € neg. Tel.
0764-563280, 0748-103517.

Vând Golf 5 sport, 30.000 km.
Tel. 0723-535888.

Cump -

ţii. Ofer 100 €. Tel. 0722-
439638.

Vând cauciucuri stare buna
185/65/15 de Logan 4 buc ţi preţ 30
lei/bucata neg. Tel. 0721-410752.

Cump

Vând biciclet ţ

Vând Daewoo Espero recent
adus Germania, stare bun

Cump -

Vând Opel Astra 1.6, an 2001,
benzin ţio-
nat, mp3 player, geamuri electrice,
airbag, servodirecţie, km 160.000,
motor 1600, jante aliaj + 4 jante cu
cauciucuri de iarna, abs, închidere
centralizat

ţ 3.900 neg. Tel. 0748-841078.
Vând colţar piele ecologic

ţ 550 lei
negociabil. Tel. 0744-619312.

Vând Kawasaki 500 cmc. Vând
Yamaha 600 cm cubi stare f. bun

ţar
Geamuri + oglinzi electrice, abs,

servo, închidere telecomand

ţia, 2.300 €
neg. Tel. 0763-602732.

ă, 13.000 km, 6.500 € neg.
Tel. 0744-639309. (R.R)

Vând Fiat Palio din 2000, stare
bună, 1500 €. Tel. 0733-583528. (

Vând în Măureni Fiat Bravo,
înscris, stare bună, 1900 € neg. Tel.
0722-748399. (R.R)

Vând voucher 1200 lei. Tel.
0765-041687. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 450 cu plug reversibil
ă, 4 500 €. Tel. 0766-856273. (R.R)

Vând în Deta Ford Mondeo, din
2001, diesel, 2000 cmc, 4500 €. Tel.
0769-648085. (R.R)

Vând în Boc
ă, 300 €. Tel. 0255-552733.

Vând în Boc
ă, acte la

zi, consum 4%, cu piese de schimb,
700 € neg. Tel. 0743-738531. (R.R)

Vând în Re

ă, 2 200 € neg. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (R.R)

Vând în Boc

ă, cu ma ă break, dubi ă,
papuc sau îl vând cu 2.200 € neg.
Tel. 0730-116375. (R.R)

Vând în Tincova Opel Corsa din
1996, 2 u

ă,
1500 € neg. Tel. 0766-639951. (RR)

Vând în Re

ă, consum 8%,
1 900 € neg. Tel. 0355-809377,
0724-975351. (R.R)

ăr semiremorcă autotu
rism, înmatriculată, care necesită
repara

ă

ăr garaj, ofer 4.500 €. Tel
0741-132826.

ă cu frâne disc fa ă/
spate, Germania. Tel. 0748-351548.

ă. Tel.
0748-351548.

ăr autoturism break înma
triculat, până la 1.200 €. Tel. 0763-
601081 după ora 18.

ă, consum 6%, aer condi

ă, euro 4, înmatriculată în
România, acte la zi, stare f. bună.
Pre

ă,
culoare negru, pre

ă,
nerulate în ă. Tel. 0745-914351.

ă, cas
+ magazie 10 cd, jante aliaj,
cauciucuri noi, recent schimbat
uleiul, filtrele

şi

şi remor
c

şa Dacia 1310,
înscris

şa Ford Fiesta, 1.6,
diesel, din 1987, stare bun

şi

şi

şa Mercedes C
classe 180, 90.000 km, 6.000 € neg.
Tel. 0255-525371. (R.R)

Schimb Audi din 1990, stare
bun şin

şi, 1.2, + 4 cauciucuri
bonus, 1 500 € neg. Tel. 0720-
989727. (R.R)

Vând în Reşi

şi

şi

şi distribu

Vând pompe electrice de ben-
zin , injectoare, capuri distribuitoa-
re, pompe alimentare diesel pentru
orice tip auto la cele mai mici preţuri.
Ofer garanţie.Tel. 0744-852658.

ă

Închiriez apartament 2 camere
de lux cu sau f

Vând cas

â t 3 camere, 2
b ţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.

Vând cas

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Ofer spre închiriere apartament
o camer

ţe în
Ezeri

ţa, 80.000 €.
Tel. 0255-216591. (R.R)

Vând cas

ţa. Tel. 0733-
583528. (R.R)

Vând cas

-
ţilor,

20.000 €. Tel. 0255-552733. (R.R)
Închiriez în Boc ţiu 64 mp.

Tel. 0255-525371. (R.R)
Vând în Re ţa, lâng ţie,

apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

ţ . Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
confort 2, Al. Gladiolelor, 21.000 €
sau schimb cu apartament 3 camere
+ diferenţ

ţit, 32.500 €. Tel.
0722-441304. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
parter, parţial mobilat, 15.000 €,
Calea Caransebe

. rr

ără mobilă. Tel. 0730-
023551, 0765-618802.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă, Govândari. Tel. 0769-
463199.

Vând casă + dependin

ă în Re

ă în Verme
ătărie, 18.000

€. Tel. 0733-583528. (R.R)
Caut chirie în Re

ă în Moroasa, 25.000 €
neg. Tel. 0771-218795, 0355-
426443. (R.R)

Vând teren intavilan în Zăvoi,
lângă ă, 6 €/mp
neg. Tel. 0746-893683. (R.R)

Vând în Denta casă, 3 camere,
1500 mp, apă, gaz, str. Gării, 16.000
€ neg. Tel. 0769-648085, 0256-
398158. (R.R)

Vând 3 locuri de casă cu număr
în Ezeri ă. Tel.
0770-495814 (între orele 16.30-
23.00). (R.R)

Vând loc de casă în Ghereteni

ă aparta
ment 3 camere, str. Carpa

ă Poli
ătă

ă, 27.000 € nemobilat sau
mobilat sau schimb cu apartament
similar et. 1 sau 2 + diferen ă

ă. Tel. 0751-075680. (R.R)
Vând 2 ha teren în Ezeri

ătă

ă, 30.000 €. Tel.
0355-405166, 0721-172148. (R.R)

Vând casă în Gârli

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

şi

ş. Tel. 0724-072826.
Vând un imobil compus din 2

corpuri de cas şi

ş, sat Iersig,
2 camere, anexe, buc

şi

şoseaua principal

ş, la str. Principal

ş,
peste 2000 mp, 3700 €. Tel. 0733-
029177. (R.R)

Vând în Bocşa Român

şa spa

şi

ş,
10.000 €. Tel. 0722-129295. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, recent
renovat, îmbun

şului, nr. 9. Tel.
0745-808865. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
renovat, et. 1, Lunc

şte, 15.000 €.
Tel. 0734-546113, 0771-790407 ( )

V nd apartamen

Imobiliare
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V nd

lei . -

â voucher ma

.
Cump r tichete REMAT. Ofer

700 /buc. Tel 0722 169810.

şină, dosar
complet, 200 € neg. Tel. 0766-
291269

ă

Cump ţa cauciuc nou
Kormoran pentru Logan (roata de
rezerv

Vând disc 3.2 nou, incomplet,
plug reversibil 2,3 brazde 800 lei;
cistern ţi 3.600 litri. Tel. 0769-
473491, 0734-875214.

Vând Renault Laguna a.f. 2000,
1998 cmc, 138.000 km, dot

ţ 3.700 €.
Tel. 0255-517830.

Schimb Dacia 1310, 44.000 km,
a.f. 2000, cu 3 vouchere. Tel. 0355-
402768.

Vând în Re ţa baterie 55
amperi. Tel. 0746-163779. (R.R)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

ăr în Re

ă). Tel. 0766-683102.

ă pe ro

ări
complete, taxă la zi. Pre

şi

şi
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BOZOVICI:

: Agent comercial: 1; Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 2; Buc
ţioner-asamblor articole din textile: 20; Contabil: 1; Croitor-

confecţioner îmbr ţinere si reparaţii: 1; Electromecanic: 1;
Femeie de serviciu: 4; Funcţionar informaţii clienţi: 2; Infirmiera: 1; Inginer construcţii civile, industriale si
agricole: 1; Magaziner: 2; Manager proiect: 1; Manipulant m

ţ ţiilor: 1; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20; Osp

ţ

ţioner-asamblor articole din textile: 1; Tehnician instalaţii in construcţii: 1;
Agent de intervenţie paza si ordine: 3; Buc

ţ

ţiilor: 1;

ţ

ţ

ătar: 2; Bucătar
sef: 1; Călcătoreasa lenjerie: 1; Casier: 9; Confec

ăcăminte după comandă: 15; Electrician de între

ărfuri: 5; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 2; Muncitor necalificat in industria confec

ătar: 1; Proiectant sisteme informatice: 1; Referent de
specialitate financiar-contabil: 1; Responsabil cazare: 1;

ător: 29; Zidar-rosar-tencuitor: 1;
Agent vânzări: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie,

parchet: 1;
Confec

ătar: 1;
Ambalator manual: 2; Croitor: 1; Femeie de serviciu: 1; Manipulant mărfuri: 2; Muncitor

necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 21; Strungar universal: 2;

Ambalator manual: 1; Asistent maternal: 1; Lăcătu ător comercial: 2;
Muncitor necalificat in industria confec

ărcător-descărcător: 1; Ma
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 3; Muncitor necalificat

in metalurgie: 4; Operator introducere, validare si prelucrare date: 1;

ător in medicină generală: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat in silvicultura: 4;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1;

Şofer de autoturisme si camionete: 3; Stivuitorist:
2; Vânz

ş mecanic: 1; Lucr
Şofer autobuz: 1;

Electrician auto: 2; Înc şinist pod rulant: 9; Mecanic auto: 3;
Muncitor necalificat la demolarea cl

Şanfrenator: 2; Sef garaj: 1; Şofer de
autoturisme si camionete: 2;

Cercet

ANINA:

BOC A:
Ă

CARANSEBE :

ORAVI A:

TOTAL JUDE : 213

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:
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Imobiliare
Vând cas

ţa. 3 camere, buc
ţ

Vând apartament 3 camere, pe
Republicii 18. Tel. 0740-348082.

ţiri,
preţ 27.000. Tel. 0745-786586.

ă renovată Boc
ă sau schimb cu apartament

Re ătărie, baie,
coridor, terasă, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală încălzire
gaz, termopane, curte acces auto.
Tel. 0771-482592.

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, etaj 2/4, lângă Comisariat,
bloc izolat, multiple îmbunătă

şa
Montan

şi

Vând c

ţial mobilat, baie renovat ţ
11.500 €. Tel. 0741-166573.

zona Billa, confort 2,

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând teren în centru între Alfa
Bank

ămin 2 camere, et. 1,
centrală termică, ferestre termopan,
par ă. Pre

Particular, vând apartament 3
camere, et. 3/4

Tel. 0721-858714.
Vând apartament 3 camere, et.

1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

Tel. 0724-998500.

.
Tel. 0761-616947

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

Vând 2 case de vacanţ

Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter înalt, 2 b

, avantajos

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând apartament 2 camere, în
B ţei, deco-
mandat, et. 3, renovat.

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €/mp. Tel. 0766-
677491.

€
neg. Tel. 0731-171423.

Vând apartament 2 camere,
confort 2, zona Trandafirilor, Boc

ţ

€

Ofer spre închiriere garaj, str.
G.A. Petculescu, Re ţa Sud. Tel.
0723-160358.

ă în Ilidia,
mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ăi,
complet renovat . Tel.
0724-998500.

Vând cameră de cămin cu baie,
spa ă, în Blocul Func

ă, Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.
ăile Herculane mai

multe suprafe
ărimi ă Tel.

0724-998500.

ă împădurită. Pre

Închiriez apartament cu 2 came
re, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.

Vând apartament 4 camere +
boxă, 2 balcoane, în centru sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0727-156290.

Vând apartament 3 camere, 50
mp, parter, zona Micro II, 22.000

ă, total utilat

ă metalică, ter-
mopane, gresie, faian ă bucătărie,
baie, hol, laminate, centrală. Tel.
0747-029212.

Vând urgent apartament la ca-
să, 35.000 neg. Tel. 0771-356186,
0727-208277, 0740-065687.

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

şi pozi

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi cultivat,
situat în zona Godinava-Talabi din
Bocşa, în apropiere de drumul
na

şului, la km 3, 2 283 mp, front
stradal. Pre

şa
Român şi mobilat sau
nemobilat şi neutilat, renovat, izolat
interior şi exterior, uş

şi

-

alea -

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

.
€

Oferte-Cereri

de Serviciu
C

€/lun

Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destinaţie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

Caut copii

ăutăm femeie fără vicii pt. în-
grijire 2 copii de 8

ăm cazare, masă
ă cu concediu o săptămână la

6 luni. Tel. 0763-421993.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

şi 7 ani în Spania.
Asigur şi 450

ş
ş

şi b

Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare. Tel. 0723-
894929.

Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0746-112665.

Transport marf

ţ
ţare,

canapele, saltele de pat la cele mai
mici preţuri. Tel. 0731-210482,
0758-052482.

Sonoriz ţi,
botezuri, banchete, majorate, baluri,
revelion, petreceri private. Tel.
0721-606034.

Redactez lucr ţ -
ţii, proiecte, studii caz, lucr

ţii
electrice, montez sau înlocuiesc
tablouri electrice, prize, întrerup -

-

,

ă, mobilă. Tel.
0745-274929.

Cură ăm covor,
mochetă cu 3 lei/mp, fotolii, col

ări evenimente nun

ări licen ă, diser
ta ări
master, doctorat. Tel. 0760-532517.

Electrician, execut instala

ă
toare, corpuri de iluminat, etc. Tel.
0768-451834.

ă gama de
amenajări int gresie faianta podele
rigips montez usii int

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
suc dulciuri gratis.Tel.0725-187589

Meseriaş execut toat

şi ext glet
izolatii termice la preturi normale.
Tel. 0769-421706.

la domiciliu

Instituţie financiar ţii foarte avantajoase

ţa

ţii metalice

Prisma /markenting

ă credite în condi

ă confec

agent de publicitate

oferă
ără garan

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

,
f ţii pentru angajaţi

instaleaz
ţie

execut ţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.

angajeaz V
ţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255-
212166.

şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
ELCOM-Reşi

Firm

CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRMEMICA PUBLICITATE PENTRU FIRME
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

Vând garsonier ţa,
aleea Tineretului, nr. 1, renovat

ă în Re
ă

ă sau schimb cu apartament 3
camere, confort 1, în Govândar. Tel.
0721-039835.

şi
şi

utilat

Vând apartament 3 camere,
conf. I, semidecomandat, îmbunătă-
ţit sau schimb cu apart. în Craiova.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul Jude
de Jandarmi

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�ţean

ţii
de Urgenţă

23.10.2010:

.
.

24.10.2010: -

20.10.2010: un bărbat de 59 ani,
din Buchin, s-a aplecat peste un
malaxor din locuinţa sa, având
îmbrăcămintea udă de la ploaie,
moment în care s-a electrocutat şi a
intrat în stare de inconştienţă iar
ulterior a decedat.

20.10.2010: urmărit naţional
prins laAnina.

21.10.2010: unei poştăriţe din
Reşiţa, i-a fost sustrasă geanta în
care avea mai multe bunuri şi bani.

22.10.2010: accident pe trece-
rea de pietoni, pe b-dulA.I.Cuza.

22.10.2010: accident rutier pe
str. Ion Creangă din Oţelu Roşu, în
urma căruia a rezultat rănirea unei
persoane.

25.10.2010: pe D.N. 6, pe raza
loc. Topleţ, a avut loc un accident pe
circulaţie soldat cu rănirea unei
persoane.

25.10.2010: în Gherteniş, la o
trecere de pietoni a avut loc o
altercaţie fizică între doi şoferi.

26.10.2010: o minoră de 12 ani a
inventat că a fost violată scopul fiind
atragerea atenţiei părinţilor în vede-
rea schimbării comportamentului
faţă de ea.

20.10.2010: turist salvat de
jandarmii cărăşeni pe Platoul
Montan Muntele Mic

21.10.2010: în urma controale-
lor efectuate pe mijloacele de trans-
port în comun au fost descoperiti 33
de călători care circulau fără bilet.

25.10.2010: un tânar de 20 de
ani din Suceava, care a fost dat în

urmărire generală a fost prins de
patrula mixtă formată dintr-un
jandarm şi un poliţist. Tânarul avea
o condamnare de 4 ani pentru furt.

incendiu izbucnit la
Complexul de Servicii Sociale din
oraşul Oraviţa Focul a pornit de la
un coş de fum necurăţat

La Răchitova, lo
cuinţa unui cetăţean risca să ardă,
din cauza unui sistem de încălzire
amplasat necorespunzător faţă de
materiale combustibile.

28.10.2010 ISU

ţa, o acţiune de distrugere a
muniţiei. V ţi de
elemente de muniţie: (10 buc ţi
lovitur

ţi proiectil exploziv - cal. 100
mm, 5 buc ţi proiectil exploziv - cal.
76 mm, 5 buc ţi proiectil perforant -
cal. 152 mm ţi proiectil
perforant - cal. 100 mm). Având în
vedere acest lucru, populaţia este
rugat .

ţiile date de c
ţie civil ţi la faţa

locului.
28.10.2010: la sediul Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean C-S, va
avea loc instruirea anuală de
pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă, la care vor participa cadre
ale Inspecţiei de Prevenire din
cadrul ISU ,,Semenic” precum şi
conducătorii/directorii instituţiilor de
învăţământ şi personalul didactic
desemnat să execute pregătirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă.

: „SEMENIC”
ă, în poligonul SC Arsenal SA

Re
or fi detonate 36 bucă

ă
ă aruncător - cal. 120 mm, 10

bucă
ă

ă
ă

ă să ia măsuri pt a evita
perimetrul respectiv, ă urmeze
indica ătre speciali

ă prezen

execut
şi

şi 6 buc

şi s
ştii în

protec

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,

“ ”
“ ”
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Locuri de muncă în Spania
AJOFM C-S ţ

ţie pentru muncitori necalificaţi în agricultur
Selecţia se va organiza la Casa de Cultur

.
Num

ţilor
b ţi în cadrul firmei.

Persoanele care doresc s ţie trebuie s
AJOFM

copie a buletinului de identitate sau a cartii de identitate;
C.V. in limba româna;
cazierul judiciar (f
adeverinţ

Documentele necesare pentru a participa la selecţie trebuie depuse la
sediul AJOFM C ţa, str. Traian Lalescu nr. 17, et. 2,
Compartiment EURES, urmând a fi ulterior în ţate pentru a se prezenta
la interviul de la Slatina.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM Cara
.

anun

şunilor.

şterea vreunei limbi str

-S cu
urm

-S din Reşi
ştiin

ş-Severin,
pe site-ul www.ajofmcs.ro sau la tel 0255-212160.

ă persoanele care doresc să lucreze în Spania în
agricultură că în perioada 24-25 noiembrie 2010 se organizează la Slatina
o selec ă la culesul căp

ă a Tineretului din Slatina, str
Ecaterina Teodoroiu (zona Valcea), nr 1, începând cu ora 9.

ărul locurilor de munca este de 400, contractele fiind încheiate pe
o perioadă de 3 luni, începând cu data de 15.02.2011. Programul de lucru
este de 39 ore/săptămână, cu un salariu de 37,81 euro/zi, fără a fi necesară
cunoa ăine. Cazarea este asigurată de angajator
contra sumei de 1 euro/zi, neexistând posibilitatea cazării solicitan

ărba
ă participe la această selec ă se

prezinte până cel târziu în data de 18 noiembrie 2010, la C
ătoarele documente :

ără antecedente penale);
ă medicală de la medicul de familie care să ateste faptul că

persoana este aptă de muncă.

�

�

�

�



Handbal masculin
După o presta ă la

Trofeul Carpa ă prin
două victorii cu Macedonia (31-
27)

ă abordează cu mult
optimism debutul preliminariilor
pentru CE 2012.

Elevii lui Vasile Stângă
întâlnesc joi, de la ora 21.00, la
Karlovaci, reprezentativa Croa

ă campioană olimpică
ă în care joacă Ivano Balici,

cel mai tehnic handbalist din lume.
România se va duela cu na

ă, de la
ora 18.00 (Digi Sport), la Oradea,
tricolorii joacă contra Spaniei

ă echipe din
grupă merg la turneul final, acolo
unde România nu a mai ajuns de
la edi

ţie bun
ţi, concretizat

ţ ionala
masculin

ţiei,
dubl

ţionala
Croaţiei

ţia din 1996 din Spania.

şi Belarus (37-33) şi un egal cu
Tunis ia (32-32), na

şi
echip

şi la turneul final al CM
2011 din Suedia. Duminic

. Din
grupa 2 de calificare la CE 2012
din Serbia mai face parte şi
Lituania. Primele dou

Etapa 13/34: 29 oct. - 01 nov 2010: Vineri, 29 octombrie: FC
Vaslui - Victoria Brăne

: O
: FCM Târgu Mure

şti, ora 18.30 - Gsp TV; Dinamo - Mediaş, ora
20.30 -Antena 1;

ş - Sportul, ora
15.00 - Gsp TV; Gloria Bistri

şov - FC Timişoara, ora 21.30 - Digi Sport; : U.
Cluj - Astra Ploieşti, ora 15.00 - Gsp TV; Unirea Urziceni - U. Craiova,
ora 18.30 - Gsp TV; Rapid - Pandurii , ora 20.30 - Digi Sport.

Sâmb

Luni, 1 noiembrie

ătă, 30 octombrie
ă, 31 octombrie

ţelul - CFR Cluj, ora 15.00
- Digi Sport;

ţa - Steaua, ora 19.30 - Digi Sport; FC
Bra

Duminic

HANDBAL FEMININ
Radu Voina, antrenorul principal al nationalei feminine de handbal a

anutat lotul pentru Trofeul Carpati, turneu care se va desfasura in
perioada 29-31 octombrie.

Dupa ce a castigat a doua oara consecutiv Cupa Mondiala,
Romania este gata sa castige si Trofeul Carpati. Surprizele
antrenorului, Radu Voina sunt Adina Meirosu, care a lispsit si la Cupa
Mondiala de la Aarhus, dar si pivotul Ionela Galca. Pe lista "noutatilor"
se mai afla si coordonaturul de joc al Oltchimului, Roxana Han, care
este intr-o forma foarte buna.

Paula Ungureanu (Oltchim Ramnicu Valcea), Talida Tolnai
(Oltchim Ramnicu Valcea) si Mihaela Smedescu (Tomis Constanta).

Iulia Puscasu (Oltchim Ramnicu Valcea), Ada Nechita
(Oltchim Ramnicu Valcea), Magdalena Paraschiv (U Jolidon Cluj),
Valentina Elisei (Oltchim Ramnicu Valcea).

Ionela Galca(Oltchim Ramnicu Valcea), Oana Manea
(Oltchim Ramnicu Valcea), Florentina Chintona (U Jolidon Cluj).

29 oct: Polonia - Ucraina (15.00), România - Macedonia (17.00);
30 oct: Macedonia - Ucraina (15.00), România - Polonia (17.30);
31 oct: Macedonia - Polonia (10.30), România - Ucraina (13.00).

Lotul Romaniei pentru Trofeul Carpati:
Portari:

Extreme:

Pivoti:

Programul meciurilor la Trofeul Carpati este urmatorul:
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Trofeul carpati: Romania - Macedonia

Vineri Digi Sport ora 17:00
BOX: Liga Europei Centrale, Timisoara

Vineri TVR 3 ora 19:00
BASCHET MASC.: Divizia A, etapa 7, CS Otopeni - CSM Bucuresti

Sambata TVR 3 ora 18:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Portugaliei, Estoril, cursele

Duminica Digi Sport Plus ora 13:15
TENIS: WTA Tour, Turneul Campioanelor, finala

Duminica Eurosport ora 17:00
HANDBAL MASC.: Preliminarii CE 2012, Romania - Spania

Duminica Digi Sport ora 18:00
CANOTAJ: Campionatele Mondiale, Lake Karapiro

Miercuri Eurosport ora 01:00
FOTBAL: Liga Campionilor, grupe, CFR Cluj - Bayern Munchen

Miercuri TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
26 - 31 oct: TENIS - WTATour, Turneul Campioanelor, Doha;
29 - 31 oct: HANDBALFEM. - Trofeul Carpati, Severin, Romania;
29 oct - 14 nov: VOLEI - Campionatul Mondial, feminin, Japonia;
31 oct: ATLETISM - Maratonul de laAtena 2010;
31 oct - 07 nov: CANOTAJ - Campionate Mondiale, Lake Karapiro.

TENIS
Turneul Campioanelor. Doha va gazdui pentru a treia oara la rand

Turneul Campioanelor, care se va desfasura, in perioada 26-31
octombrie, la Khalifa Tennis Complex.

La editia din acest an participa doar doua jucatoare care au castigat
pana acum cel putin un turneu de Mare Slem, Kim Clijsters (Belgia) si
Francesca Schiavone (Italia). Desi aveau dreptul de a evolua la Doha,
surorile Williams, Serena si Venus, finalistele de anul trecut, au
declarat forfait, ambele fiind accidentate.

Daneza Caroline Wozniacki, lidera mondiala si cea mai tanara
participanta la editia din acest an a Turneului Campioanelor, a fost
repartizata in Grupa Castanie, alaturi de italianca Francesca
Schiavone, australianca Samantha Stosur si rusoaica Elena
Dementieva. Schiavone si Stosur, finalistele de la Roland Garros, sunt
singurele debutante de la aceasta editie.

Grupa Alba este alcatuita din rusoaica Vera Zvonareva, belgianca
Kim Clijsters, sarboaica Jelena Jankovic si bielorusa Viktoria
Azarenka. Clijsters, care nu a mai jucat la niciun turneu dupa ce a
castigat US Open-ul, este singura jucatoare prezenta la Doha care s-a
mai impus la Turneul Campioanelor pana acum. Campioana ieri la
Moscova,Azarenka a fost singura care a lipsit de la tragerea la sorti, ea
ajungand in capitala Qatarului dupa miezul noptii.

Sistemul de desfasurare al competitiei este simplu, primele doua
clasate din fiecare grupa urmand sa acceada in semifinale.
Castigatoarea competitiei va fi rasplatita cu un cec de 1,55 milioane de
dolari si cu 1500 de puncte WTA.

Formula 1
Spaniolul Fernando Alonso a

castigat, duminica, palpitantul
Mare Premiu din Coreea de Sud, o
cursa intarziata cu aproape o ora
din cauza ploii. Echipierul de la
Ferrari s-a impus cu un avans de
aproape 15 secunde in fata brita
nicului Lewis Hamilton (McLaren),
podiumul fiind completat de Felipe
Massa (Ferrari). Plecat din pozitia
a treia a grilei de start, Alonso a
gestionat foarte bine conditiile
vitrege de cursa, profitand in cele
din urma de iesirile in decor ale
celor doi piloti Red Bull-Renault
aflati in fata sa.

Singurul moment de slabiciu
ne al ibericului a avut loc pe durata
intrarii la boxe, cand a pierdut locul
secund in fata lui Hamilton.

La reluarea cursei, Alonso a
trecut de Hamilton la finalul liniei
drepte, dupa ce britanicul a ratat
perioada de franare in tentativa de
a-l depasi pe liderul acelui
moment, Sebastian Vettel.

Pentru Alonso victoria din
Coreea de Sud este a cincea in
acest prim sezon petrecut alaturi
de Scuderia Ferrari.

Fernando Alonso devine noul
lider al clasamentului general cu
doua etape inaintea finalului de
sezon, avand un total de 231
puncte. Mark Webber (Red Bull) a
coborat pe doi cu 220 puncte, in
timp ce Hamilton este al treilea cu
210 puncte. Vettel a ramas la cota
206 puncte, avand sanse tot mai
mici de a cucerit titlul mondial.

-

-

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 12-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 12 9 1 2 17 9 28p
Rapid Bucuresti 12 7 3 2 23 7 24
FC Timisoara 12 6 6 0 22 16 24
Steaua Bucuresti 12 6 3 3 19 12 21
FC Vaslui 12 6 3 3 18 14 21

. Dinamo Bucuresti 12 6 2 4 29 22 20
7. Gaz Metan Medias

U. Craiova 12 4 4 4 17 12 16
9. CFR Cluj 12 4 3 5 20 19 15

. U Cluj 12 4 3 5 18 23 15
11. Astra Ploiesti 12 2 7 3 12 15 13

Unirea Urziceni 12 3 4 5 6 12 13
13. Victoria Branesti 12 3 4 5 15 22 13

FC Brasov 12 2 6 4 10 16 12
5. FCM Targu Mures 12 3 3 6 11 20 12p

16. Gloria Bistrita 12 2 4 6 13 17 10p
17. Pandurii Tg. Jiu 12 2 3 7 7 17 9p
18. Sportul Studentesc 12 2 1 9 15 24 7p

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

12 5 4 3 14 9 19p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

GIMNASTICĂ
Aur mondial pentru Romania la barna.

Diana Chelaru, argint la sol.

Gimnasta romanca, Ana
Porgras, a cucerit medalia de aur in finala de la barna la campionatele
mondiale de la Rotterdam. Este prima medalie de aur cucerita de
Romania la un campionat mondial dupa noua ani de pauza. Ultima
campioana mondiala la gimnastica a Romaniei a fost Andreea
Raducan, care in anul 2001 a urcat pe prima pozitie a podiumului la
barna si la sol. Dupa noua ani de seceta o alta romanca urca pe cel mai
inalt loc al podiumului de premiere la barna, Ana Porgras castigand
duminica cea mai stralucitoare medalie. Romanca a urcat a cincea pe
"puntea suspinelor", fiind notata cu 15.266, nota care nu a mai putut fi
depasita de urmatoarele gimnaste. Podiumul mondial de la barna a
fost completat de americanca Rebecca Bross si chinezoaica Linlin
Deng, ambele cu aceeasi nota, 15.266.

Diana Chelaru a intrat a cincea in cea
mai frumoasa proba a gimnasticii feminine, urcand pe prima pozitie a
clasamentului provizoriu dupa evolutia curata de la sol. Gimnasta din
Romania a primit 14.766 pentru evolutia sa, nota primita si de sportiva
din Rusia, Aliya Mustafina. Insa cele doua gimnaste au fost detronate
dupa ultima evolutie la sol, de gimnasta din Australia, Lauren Mitchell
care a cucerit medalia de aur. In finala de la sol a evoluat pentru
Romania si gimnasta Sandra Izbasa, revenita dupa o lunga perioada
de recuperare, cauzata de accidentari si operatii. Izbasa a avut doua
ratari majore in timpul exercitiului, iesind de doua ori din covor la
diagonale, fapt care a adus-o doar pe locul 7, penultima pozitie a
clasamentului.

Alte rezultate obtinute de delegatia României la CM de la
Rotterdam: echipa feminina - locul 4 în finala, echipa masculina - nu s-a
calificat în finala, Flavius Koczi - locul 6 în finala la sol, Diana Chelaru -
locul 7 în finala la sarituri. Ambele echipe ale României s-au calificat la
CM din 2011, de la Tokyo, la care au acces primele 24 din calificari.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/28 Octombrie /29 Octo /30 Octo /31 Octombrie mbrie mbrie
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