
V nd apartamen

€

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

Vând apartament 2 camere, 61
mp, 4/4, acoperi

ţit, ocupabil imediat,
26.000 neg. Tel. 0732-984582.

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

2 €

Vând garsonier

€

€

ăi, bucătărie, balcon. Re

ătă

ă, ătărie, baie, ane-
xe, posibilitate privatizare, 3 .000
neg. Tel. 0727-208277, 0771-
356186, 0740-065687.

ă în zona
Victoria. Tel. 0255-232955.

Vând 2600 mp teren, drumul Lu-
pacului, 7 /mp. Tel. 0758-926443.

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment 2-3 camere, ofer 15-20.000
(fără intermediari).Tel.0758-926443

Vând casă mare, renovatăm 3
hectare teren arabil, 3 hectare
pădure, în comuna Brebu, C-S. Tel.
0723-340253.

şi

ş, Eva Center,
super îmbun
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Meteo

Anunţuri,
publicitate

Anunţuri,
publicitate

Tenis Handbal Rugby
Hochei Formula 1

Autorit ţile că ără
ătesc de iarnă

şene
se preg

AJOFM sprijină
angajatorii

Mica reformă

Se lanseaz site-ul oficial
al Autorit ţii Naţionale

pentru Cet ţenie

ă
ă

ă

Noua strategie
c tre orizontul 2020ă

Asigurarea solidarit ţii
între generaţii

ă

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

(continuare )în pagina 6

SPORTSPORT

Vând cas

Închiriez apartament 2 camere,
Lunc ţie, mobilat .
Tel. 0765-295732, 0355-412730.

Vând garsonier -
ţiri, preţ nego-

ciabil. Tel. 0723-725053.
Proprietar vând apartament 3

camere, bloc cu 4 etaje, acoperit,
izolat, 80 mp, confort 1, u

ţie
electric ţat,
apometre, buc

ţ €. Tel. 0769-337753.

tv
€ 0730-156315,

0355-411682
Vând 6000 mp teren cu cons-

trucţie nefinisat
ţa, km 8, curent trifazat, fântân

2 €

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă, lângă Poli

ă pe Al. Tineretu
lui, et. 1, cu îmbunătă

ă
metalică, centrală cupru, instala

ă cupru, termopane, faian
ătărie mare, grădină

în fa ă, 45.000
Vând casă la Dognecea, 2

camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu , telefon, (centru),
14.000 neg. Tel.

.

ă, parter+mansardă,
Re ă
23 m adâncime cu pompă electrică,

7.000 neg. Tel. 0720-468986.

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi utilat

ş

şi

Dup

ţean Florin
ţ

r

ţi
ţei, primarul

Mihai Stepanescu, au r

-
ţile Primarului Re ţei, afirm

ţe, acest obiectiv cultural a
fost preluat, la mijlocul lunii noiembrie 2009, în
patrimoniul Municipiului Re ţa. Având în vedere
starea lui degradat

ţii
electrice deteriorate, tencuieli

ţii de
proiecţie ţionale, etc.) s-a
trecut imediat la renovare, astfel încât s

ţionare ţenilor
Municipiului Re ţa. Lucr

ţeanul de Onoare al Munici-
piului Re ţa, Florin

ţioneaz
ţie de cerinţele

spectatorilor, dar luând în considerare -
ţ

ţia de filme se
realizeaz

ţa Film, care ne furnizea-
z

Primarul precizeaz

ţei de Urgenţ
ţioneaz

ţile locale, numai într-un singur
cinematograf, respectiv Dacia din Re ţa, se
realizeaz ţie de film.

„Pentru viitor, avem în vedere modernizarea
total

ţie, inclusiv
3D, înlocuirea ecranului, etc., dar pentru c

ţ

ţii cu reprezen-
tanţii Cinema City, City Plex, dar condiţiile
impuse de c

ţi
locale, care nu s-a materializat. Menţionez faptul
c

-

ţele
publicului re ţean.”

A
ţii nu sunt iar publicul re ţean nu mai e nici

el, din p

ă scurtul moment de glorie al Cinema
Dacia, atunci când s-a umplut de lume cu ocazia
prezentării peliculei premiate a tânărului regizor
re ă fluier,
fluier”, singura facilitate de acest gen din jude
ămasă oarecum în picioare, riscă să rămână din

nou în anonimat ă se deterioreze
văzând cu ochii. Din nefericire, deocamdată,
nimeni nu pare interesat de relansarea unei
asemenea activită ă la urmă, a unei
asemenea afaceri. Primăria Re

ămas „ultimii mohicani”
care se mai zbat pentru ca Dacia să nu moară.
Numai că fără un parteneriat cu cineva din
domeniu, lucrurile nu par să se mi

ă ă
primarul Mihai Stepanescu, fapt pentru care,
după multe insisten

ă la data preluării (lipsa
alimentării cu apă potabilă ălzire, instala

ăveli

interioare

ă fie adus
în stare de func ă

ările au fost finalizate la
începutul lunii aprilie 2010, făcând posibilă
prezentarea filmului Eu când vreau să fluier,
fluier, regizat de Cetă

ă,
Cinematograful „Dacia” func ă continuu,
programul fiind stabilit în func

ă. Acest program se prezintă
astfel: vineri, de la ora 18, sâmbăta

ă prin colaborarea cu un distribuitor din
Bucure
ă câte o peliculă în fiecare săptămână.”

ă că într-o notă de
fundamentare emisă de mai multe ministere, prin
care se urmăre

ă nr. 39/2005 privind
cinematografia, se men ă faptul că din
cele 90 de cinematografe preluate de către

autorită

ă proiec

ă a cinematografului, respectiv dotarea lui cu
sistem modern de sonorizare

ă
bugetul local nu ne permite, am căutat ăutăm
parteneri cu experien ă în acest domeniu, un
sprijin important în acest sens dându-l Florin

ătre ace ăcut. În
prezent există o ofertă din partea unei societă

ă suntem într-o continuă căutare de a realiza un
parteneriat pentru exploatarea acestui cinema
tograf, dar nu oricum. Cinematograful Dacia
trebuie să satisfacă în primul rând cerin

ă, mai e mult până departe. Bani pentru
investi

ăcate, amator ca altădată de filme.

şi Şerban, „Eu când vreau s

şi, mai mult, s

şi, pân
şi

şte.
„Cinematograful Dacia a constituit şi consti

tuie una din priorit şi

şi

şi înc
şi zugr

şi exterioare degradate, instala
şi de sonorizare nefunc

şi redat cet
şi

şi Şerban. De la acea dat

şi aspec
tele de eficien

şi duminica,
de la orelele 10 şi 18. Achizi

şti, Independen

şte modificarea şi completarea
Ordonan

şi

şi proiec

şi c

Şerban. Astfel s-au purtat discu

ştia nu ne-au satisf

şi
şa c

şi

(Dan Apostolescu)

Prim@ria vrea s@ dea cinematograf re}i]enilor dar nu g@se}te partener

În perioada 1 noiembrie 2010 - 28 februarie 2011, Punctele de Acces
Public la Informaţie din Anina ţa vor implementa proiectul „Inovaţie

ţialului turistic al zonei Anina -
Oraviţa”, finanţat de Ministerul Comunicaţiilor ţii Informaţionale în
cadrul programului „Economia Bazat ţiat de
Guvernul României cu sprijinul B

Proiectul î

ţinute
ţii relevante pentru turi ţia celor interesaţi în

limbile român

ţeaua de socializare Facebook. Proiectul va fi
implementat de o echip

ţa cât ţar

şi Oravi
şi tehnologie pentru valorificarea poten

şi Societ
ştere” (EBC), ini

şi propune s
şi mijloace de comunicare şi socializare. Concret,

se vor carta trasee folosind standardul GPS iar datele ob şi alte
informa şti vor fi puse la dispozi

şi francez

şi în re
şi voluntari atât din

Anina şi Oravi şi din alte oraşe din

ă
ă pe Cunoa

ăncii Mondiale.
ă contribuie la dezvoltarea turistică a zonei

folosind noile tehnologii

ă, engleză, germană ă pe site-uri specializate care
se adresează tinerilor (www.openstreetmap.org, www.couchsurfing.org,
www.HospitalityClub.org, www.Localyte.com, www.TravelPod.com,
www.wikitravel.org).

La acestea se va adăuga o campanie de promovare folosind serviciul
AdWords de la Google

ă tânără, din care vor face parte
ă.

Inova]ie }i tehnologie pentru valorificarea
poten]ialului turistic al zonei Anina - Oravi]a

Ca în fiecare an, ţit de
o parte a voluntarilor care au activat în cadrul
centrului de voluntariat. Dup ce au terminat
clasa a XII-a unii î
în marile centre universitare, iar alţii

munc ţi
ace timp activi

ţii civile în domeniul protecţiei mediului,
vor privi cu nostalgie spre Microregiunea Dun

la sute de kilometri iar actvitatea
lor în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera
va fi în continuare, probabil, doar ocazional

În luna decembrie 2010 vom demara un nou
ciclu de instruire al tinerilor, elevi

ţi de protecţia mediului care const

ţi
necesare monitoriz

publice de informare.
Training-ul va fi realizat în perioada decembrie
2010 - aprilie 2011

urmate de aplicaţii practice în localit ţi
rezervaţiilor naturale

din Microregiunea Dun
La finanlul training-ului cursanţii vor fi semi-

narizaţi iar celor care se calific ţia de
agent ecologic voluntar le vor fi încheiate
contracte de voluntariat urmând ca pân

anului 2011 s
lun

În luna decembrie a.c. GEC Nera intenţionea-
z selecţii ale candidaţilor, pentru
programul de voluntariat al anului 2011 la liceele

ţa, Moldova
Nou

În acest scop, la începutul lunii decembrie
a.c. GEC Nera va trimite o ofert

ţii în aprilie
2011, la finalul trainingul-ui, s ţii
de colaborare cu acele instituţii

ţ grup de minim de 15 voluntari
validaţi .

şi în 2010 ne-am desp

şi continu
şi-au g

şti tineri, care au devenit în şti ai
societ

ş de

şi profesori,
pentru activit

şi a
reliz

şi va include sesiuni de
informare
şi pe traseele parcurilor şi

ş.

şitul

şi grupurile şcolare din Anina, Oravi
şi Vršac.

şcolare urmând ca

şcolare în care
înva

ăr

ă
ă studiile la o facultate

ăsit
deja un loc de ă mai departe de casă. To

ă
ăre

- Nera - Cara

ă.

ă ă

într-un training de formare a unor abilită
ării alternative a mediului

ării unor campanii

ă

ăre - Nera - Cara

ă pentru pozi

ă la
sfar ă realizeze misiuni de
voluntariat, minim 15 ore/ ă, în cadrul unor
proiecte concrete derulate de GEC Nera.

ă să realizeze

ă, Veliko Gradište, Bela Crkva

ă de colaborare
acestor institu

ă încheie conven

ă/lucrează un

Alin
al GEC Nera

Şuşam - coordonator al centrului de
voluntariat

În luna decembrie va fi lansat programul de voluntariat pentru anul 2011
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ADR
pentru proiecte ale microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

Proiectele au fost contractate în cadrul domeniului major de
intervenţie “Sprijinirea dezvolt . În

Proiectele
vizeaz ţi de prelucrarea lemnului

Vest a semnat alte 11 noi

ării microîntreprinderilor” C
ă doi beneficiari, la Moldova Nouă

ă activită

contracte de finanţare prin
POR

-S
exist şi la Anina.

şi tinichigerie, vopsitorie.

Crucea Ro

ţierea în acordarea primului ajutor. Pot participa persoane
care au împlinit vârsta de 18 ani. Cei care au obţinut cele mai
bune rezultatea vor primi

şie C-S organizeaz

şi atestatul de instructori.

ă până în luna aprilie a anului
viitor serii de

. Fiecare serie are alocate 10 ore pe săptămână pentru
ini

cursuri gratuite pentru acordarea primului
ajutor

Ast ţe a Hotelului
„Semenic” din Re ţa are loc vernisajul
expoziţiei personale de grafic

a a
ţulescu, profesor de arte vizuale la

liceul deArt ţa” din Re ţa.

ăzi, în sala de Conferin

ă
rtistul plastic Marian

Tru
ă „Sabin Pău

şi

şi

„A
ărtări”

propieri
epşi D

� C a at pe
La Bozovici ţate dou

ţie inovativ Î B are loc azi
ţional

ţional Ast Micro I din Cartierul
Lunca Bârzavei P eaz ast

S e azi

u ocazia Zilei mondiale a toleranţei, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 din Reşiţa organiz 16 noiembrie, o acţiune intitulată “Prejudecăţi - Toleranţă -
Intoleranţă” dotate

reşedintele CJ C-S, Sorin Frunzăverde înmân titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului C-S”, domnului Iosif Csaba Pál, preot
paroh al bisericii “Maria Zăpezii” din Reşiţa

�

�

�

�

�

�

şi la Glimboca au fost înfiin şi modernizate prin FSE şi FEDR şomeri din mediul rural
prin furnizarea de programe de formare profesional şi implementare a telemuncii, ca solu

şcolar
şi tr

şte

ă telecentre, pentru a sprijini tinerii
ă ă de muncă n ăile Herculane Cercul

pedagogic al educatoarelor din zonă, a cărui temă este “Dezvoltarea emo ă la vîrsta pre ă”, în cadrul căreia vor fi abordate aspecte privind clarificarea
proceselor ăirilor afective cu structura procesului emo ăzi, între orele 08-23 furnizarea apei potabile va fi întreruptă în zona

ă ăzi
Sala de şedinţe a CJ C- găzdui , o întâlnire în cadrul căreia se discuta despre strategiile de dezvoltare

regională în cadrul proiectului Concept de Dezvoltare Spaţiala în cadrul Cooperării Inter-regionale din zona dunăreană (Acronim: DONAUREGIONEN+)

Aniversarea a 20 de ani de la înfiin]area
Asocia]iei Caen Calvados Roumanie

Vicepre ţean Cara
- t - ţa la invitaţiaAsociaţiei

Caen Calvados Roumanie care marcheaz ţare.
Reunite sub numele „S ţii”, manifest

au s ţii, lans ţii
de film românesc.

Manifest au t ţia „Elogiul
României” au t

ost
ţa în piesa Osp ţul morţilor, montaj scenic de Francoise Labrusse

au ost
ost Î

era insclus
ost

şedintele Consiliului Jude ş-Severin, Iulian George
vici s a afla în perioada 11 15 noiembrie a.c. în Fran

şi proiec

şi continua în cursul aceleiaşi zile la Panta Theatre cu o
sear

şi
Max Lagoube cu concursul dramaturgului Matei Vişniec. Tot cu aceast

şniec cu participarea autorului şi
a f lansat volumul cu titlul „Oraşul cu un singur locuitor”. n program mai

şi

şi de azi”.

-

ă 20 de ani de la înfiin
ăptămâna solidarită ările prilejuite de

acest eveniment inclu : expozi ări de carte, dezbateri

ările debuta vineri, 12 noiembrie a.c. cu expozi

ă românească în cadrul căreia a f evocat Cimitirului Vesel de la
Săpân ă

ă
ocazie f recitate poemele lui Matei Vi

ă prezentarea unui film românesc „Povestiri din epoca de aur”
în seara zilei de 15 noiembrie a.c. ce a f urmată de o dezbatere cu tema
„România de ieri

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a
organizat marţi, 16 noiembrie a.c., şedinţa Colegiului
Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Informare privind pregătirea şi realizarea Re
censământului General Agricol 2010 - 2011 în judeţul
Caraş-Severin - stadiul actual şi acţiuni referitoare la
recenzarea exploataţiilor agricole în teren.

Informare privind Recensământul Populaţiei şi
Locuinţelor 2011 - cadrul legal, prezentare generală.

Informare privind activitatea desfăşurată de către
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-
Severin pentru combaterea muncii fără forme legale şi
reducerea accidentelor de muncă, în perioada 01.01. -
31.10.2010.

Analiză în urma etapelor de consolidare-restau
rare şi de punere în valoare a patrimoniului cultural din
oraşele Băile Herculane, Caransebeş, Oraviţa. Prezen
tarea „Planului de măsuri privind respectarea legislaţiei
în vigoare şi după caz intrarea în legalitate, a procedu
rilor şi proceselor de elaborare a documentaţiilor de
proiectare şi execuţie la monumentele istorice”.

Informare privind modul de îndeplinire a

obligaţiilor legale de către proprietarii, administratorii şi
utilizatorii construcţiilor în vederea asigurării cerinţelor
esenţiale de calitate. Urmărirea comportării în timp a
construcţiilor. Prezentarea şi adoptarea „Programului
de măsuri privind îndeplinirea obligaţiilor pentru asigu
rarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor de
către instituţiile publice şi autorităţile administraţiei
publice locale din judeţul Caraş-Severin”.

Informare privind activitatea desfăşurată de către
A.N. a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., Unitatea de Admi
nistrare Caraş-Severin în perioada 01.01. - 31.10.2010,
privind întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbună
tăţiri funciare. Prezentarea şi adoptarea „Programului
de măsuri privind aplicarea prevederilor legale în
vederea eliberării avizelor şi acordurilor tehnice pentru
înfiinţarea de noi construcţii pe teritoriul judeţului Caraş-
Severin, în anul 2010”.

Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publi
ce Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Un nou transport cu alimente pentru
beneficiarii PEAD 2010

Un nou transport cu f

ost ercuri
ţean Cara ţile: Re ţa, Boc

-
ţa transportul va include ţi. Urm

ţa în data de 18 noiembrie a.c.
c ţile: Bolva ţa, Buchin, Cop

ţi din Cara -

-
ţie de

ţ. Num ţul Cara

ăină, zahăr, mălai ăinoase destinate
beneficiarilor Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul
Persoanelor Defavorizate (PEAD), a f trimis mi , 17 noiembrie a.c.
de către Consiliul Jude ătre localită

ăureni, Ocna de Fier, Ramna
ătorul transport

cu alimente va pleca de la depozitul din Oravi
ătre localită ăcele, C-tin Daicoviciu, Păltini

ă
ajungă la beneficiarii PEAD din alte localită

ă lună, sprijinul fiind acordat
persoanelor cu venitul minim garantat,

ărul total al beneficiarilor din jude

şi paste f

ş-Severin c şi şa,
Berzovia, Doclin, M şi Vermeş. Pentru munici
piul Reşi şi circa 10 t biscui

şni ş,
Sacu şi Turnu Ruieni urmând ca în 26 noiembrie a.c. ajutorul în alimente s

ş-Severin. Aproxima
tiv 245 t de alimente vor fi distribuite în aceast

şomerilor care primesc indemniza
şomaj, pensionarilor, persoanelor adulte cu handicap grav şi

accentuat. De aceste produse vor mai beneficia şi copii cu handicap grav şi
accentuat din jude ş-
Severin este de 43.064.

Prim ţa neăria Re informeazăşi
Prim ţa a trimis o delegaţie

alc ţi ai Serviciului Urbanism
ţi ai Serviciului

Proiecte Europene ţii Internaţionale la Alba Iulia,
în perioada 03 - 05. 11. 2010, pentru a participa la
Adunarea General ţiei Localit ţilor

Unul din obiectivele
Agendei de lucru, a fost aderarea prim ţa la
Asociaţia Localit ţilor

ţinut un material privind „Zone protejate,
monumente”din studiul de fundamentare al PUG-ului
Municipiului Re ţa. Începând din data de 4.11.2010,
Prim ţa este membru al Asociaţiei
Localit ţilor

ŢA
S.A. a hot

ţa. Reluarea furniz
ţiilor prev

ăria municipiului Re
ătuită din reprezentan

ă a Asocia ă
ă din România.

ăriei Re
ă ă din

România. Pentru această întrunire a fost prezentat

ăria Municipiului Re
ă ă din România.

Având în vedere temperaturile ridicate din ultimele
zile, conducerea S.C. C.E.T. ENERGOTERM RE

ărât întreruperea furnizării încălzirii în Munici
piul Re ării se va face odată cu înde
plinirea condi ăzute în HCL285/ 31.10.2008.

şi
şi

Amenajarea Teritoriului şi reprezentan
şi Rela

şi Zonelor
Istorice şi de Art

şi
şi Zonelor Istorice şi de Art

şi
sus

şi
şi

şi Zonelor Istorice şi deArt

ŞI

şi
-
-

Primăria municipiului Re

ălilor”. Scopul acestor
proiecte este de a proteja

ă vizează elevi, cadre
didactice ă iar perioada de derulare
este de 9 luni, începând din luna noiembrie 2010.

În perioada august-noiembrie au fost realizate două
foraje cu apă potabilă în parcul Tricolorului

ărilor fiind de 50.000 lei.
În urma buletinelor de analiză a apelor care au fost
realizate de un laborator atestat apa este potabilă.

şi

Şcolar Jude ş Severin. Proiectele

propuse sunt: „Protejarea ecosistemelor Banatului
Montan”, „Mediul în Aten

şi de a pune în valoare
patrimoniul natural regional, racordarea la standardele
na şi europene privind calitatea mediului în
Banatul Montan. Grupul

şi comunitatea local

şi parcul
Siderurugistului, valoarea lucr

ţa a încheiat un partene
riat de colaborare pentru mai multe proiecte, cu Inspec
toratul ţean Cara

ţia Dasc

ţionale
ţint

-
-

Ca urmare a anunţului de sistarea furnizarea apei
potabile în data de 18 noiembrie 2010 intre orele 8-23,
pentru realizarea unor lucr ri din cadrul Masurii ISPA,
Prim nu este de acord cu perioada opririi. Se solicit
ca oprirea s fie impartita în doua perioade între orele 8-
14 i 22-5. Prim ca la fiecare oprire populaţia
din zonele afectate s ţat prin toate
mijloacele de informare mass- media precum i prin
afi are la imobilele de pe str zile în cauz .

ă
ăria ă

ă
ăria solicită

ă fie anun ă din timp

ă ă

ş

ş
ş

Planul de m ţean Cara
ţii de Urgenţ

ţi, în unanimitate, de c
ţi în ţ

ţu,
-

ţului Cara

ţiilor de colaborare
ţiile cu atribuţii în domeniul gestion ţiilor

de urgenţ ţii de acţiune.
Planul de m ţilor

specifice, de prevenire

ţ
ţiilor publice,

unde va fi organizat

ţii de urgenţ

ţii, complexe turistice ţii neguver-
namentale, în vederea cunoa ţiilor operative,
pentru rezolvarea în comun a unor probleme ce pot leza
interesele localnicilor

Ţunea.
Acela

ţii optime de acţiune ţie pentru
îndeplinirea misiunilor specifice situaţiilor de urgenţ

ţii operative.
„Printre cele peste 30 de m -

ţare c ţile publice, instituţii, agenţi
economici ţii de urgenţ

ţiilor cuprinse în prognozele
ţiile de

specialitate, constituirea
ţie operativ -

ţ

ţii de
Urgenţ ţului Cara

ţia spre Semenic

ăsuri al Comitetului Jude
ă, pentru sezonul 2010

- 2011, a fost aprobat mar ătre
membrii acestui for, întruni ă extraordinară, ne
informează Paula Neam

ă
tor pe teritoriul jude

ă de iarnă. De asemenea, prin punerea în
aplicare a măsurilor prevăzute în plan se urmăre

ării situa
ă ă

ăsuri cuprinde intensificarea activită

ări negative, specifice sezonului, pe întreaga zonă
de competen ă, apoi dinamizarea măsurilor de
supraveghere a riscurilor din zona loca

ă sărbătorirea Revelionului, precum
ă ări cultural-

sportive cu un public numeros, pentru prevenirea
ăror situa ă.

„Totodată, se dore

ăsuri prevede asigurarea
capacită

ă,
generate de incendii sau alte dezastre, căderi masive
de zăpadă, precum ăturarea efectelor
acestora prin interven

ăsuri specifice, prevăzu
te în plan, se regăsesc: transmiterea mesajelor de
în ătre autorită

ă,
pe baza datelor

ările meteorologice transmise de institu

ă, precum
ă, expuse formării podurilor de

ghea ă ării acestora, pentru
evitarea blocajelor”, a precizat, la rândul său, Titus
Susan, inspector

ă „Semenic” al jude
ă reamintim pentru final, faptul că în octombrie

anul trecut, o răcire bruscă a vremii, combinată cu
ninsoare

ă turistică
ăsat fără curent electric două săptămâni localitatea

turistică Gărâna.

ş-
Severin pentru Situa

şedin
şeful cancelariei prefectului.

Acest plan prevede asigurarea unui climat corespunz
ş-Severin, pentru întreaga

perioad
şte

amplificarea rela şi cooperare dintre
institu

şi creşterea capacit

şi limitare a evenimentelor cu
urm

şi în locurile unde se vor desf şura manifest
şi

limitarea efectelor oric
şte realizarea unui parteneriat

real între serviciile publice deconcentrate, conducerile
unor institu şi organiza

şterii situa

şi turiştilor”, a afirmat, cu acest

prilej, prefectul de Caraş-Severin, Octavian
şi plan de m

şi interven

şi limitarea şi înl

ştiin
şi Comitete locale pentru situa

şi informa şi
avertiz

şi completarea stocurilor de
materiale pentru interven şi moni
torizarea cursurilor de ap

şi asigurarea salubriz

şef al Inspectoratului pentru Situa
ş-Severin.

S

şi vijelie, a paralizat vreme de câteva zile
circula şi spre întreaga zon şi
a l

(Dan Apostolescu)

Agenţia Judeţean
ţei de Munc

ţii eco
nomici care angajeaz

ţii pentru încadrarea
absolvenţilor, a persoanelor peste
45 de ani

ţi unici întreţin

Astfel, angajatorii care înca
dreaz

ţi ai unor
instituţii de înv ţ

a) valoarea indicatorului social
de referinţ

ţii ciclului inferior al liceului sau
ai

b) de 1,2 ori valoarea indicato
rului social de referinţ

ţii de înv ţ
ţ

c) de 1,5 ori valoarea indicato
rului social de referinţ

ţ i i de înv ţ

În cazul n care sunt încadraţi
absolvenţi din rândul persoanelor
cu handicap, angajatorii primesc
pentru fiecare angajat, pe o peri
oada de 18 luni, sumele prev

ţiat pe studii.

Subvenţia se acorda începând cu
data încheierii convenţiei. Angaja
torii sunt scutiţi pe aceea

ţiei datorate la bugetul
asigur

ţilor încadraţi.
Convenţia cu AJOFM se încheie
dup ţi in munca
absolvenţii, angajatorii având
obligaţia de a menţine raporturile
de munc

ţin 3 ani.
De asemenea, angajatorii care

încadreaz

ţi unici susţin

ţi, pe o perioad
ţiei datorate la

bugetul asigur

ţ ţia
menţinerii raporturilor de munc

ţin 2 ani.
Actele necesare pentru înche

ierea convenţiilor sunt disponibile
la sediul AJOFM Cara

ţa, str Traian Lalescu nr
17, etajul 2, Biroul Relaţii cu Anga
jatorii

ţii economici care doresc s
ţii

pot obţine informaţii suplimentare
la telefon 0255 212380, de luni
pân

ă pentru
Ocuparea For ă Cara

ă servicii atât pentru
persoanele în căutarea unui loc de
muncă, cât

ă

ă
subven

ărin ători ai familii
lor monoparentale.

ă în muncă pe durată
nedeterminată absolven

ă ământ pot primi,
lunar, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare absolvent, o sumă
egală cu:

ă în vigoare la data
încadrării in munca, pentru absol
ven

ă in vigoare
la data încadrării in munca, pentru
absolven ă ământ se
cundar superior sau învă ământ
postliceal;

ă in vigoare
la data încadrării in munca, pentru
absolven ă ământ
superior

ăzute
mai sus, diferen

ăr i lor pentru

ă ce au fost încadra

ă sau de serviciu ale
acestora cel pu

ă în muncă pe perioadă
nedeterminată ă de
peste 45 de ani sau

ărin ători ai
familiilor monoparentale, sunt
scuti ă de 12 luni, de
la plata contribu

ărilor pentru
ă persoanelor încadrate

din aceste categorii,
ă perioadă, pentru

fiecare persoană angajată din
aceste categorii, o sumă egală cu
valoarea indicatorului social de
referin ă în vigoare, cu obliga

ă
sau de serviciu cel pu

ă
beneficieze de aceste subven

ă vineri între orele 8 30-16 30.

ş-
Severin ofer

şi pentru agen
şomeri.

Pentru a veni în sprijinul angajato
rilor, AJOFM Caraş-Severin ofer

şi a şomerilor care sunt
p

şcolilor de arte si meserii;

şi
perioada de 12 luni, de plata
contribu

şomaj ,
aferenta absolven

şomeri în vârst
şomeri care

sunt p

şomaj,
aferent

şi primesc,
lunar, pe aceast

ş-Severin
din Reşi

şi pe site-ul www.ajofmcs.ro
Agen

-

-

-

-

-

-

-

-

.
î

-

-

-

-

-
. .

AJOFM sprijină angajatorii

S

ţie, par
atât de relaxaţi de parc ţii, ieri,
alegerile,

ţii, îns

Ţundrea. Conservatorii vor avea dumini-

c ţa Biroului Politic Naţional, în
cadrul c ţie a acestei formaţiuni
faţ

ţiei este
neconstituţional Ţundrea a reiterat, în plan local,
apelul pentru refacerea urgent ţean
Re ţa-Gr

ăptămâna politică, 17 nov. În Cara
ă. Liderii politici, fie că

fac parte din arcul puterii, fie că sunt din opozi
ă ar fi câ

ă. Unul dintre politicienii activi în
ultima vreme este liderul Partidului Conservator Cara

ă, la Bucure
ăreia se va adopta o pozi

ă de actuala guvernare. Din punct de vedere al
conservatorilor, de pildă, Legea Educa

ă. Ioan
ă a drumului jude

ădinari.

ş-Severin nici
politica nu mai este ce a fost odat

ştigat cu to
şi acum li se aşterne un mandat liniştit înainte.

Mai sunt şi excep
ş-

Severin, Ioan

şti, şedin

şi
(Dan Apostolescu)

Autorităţile cără ătesc de iarnăşene se preg

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală



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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8 nov. ‘ 137,5136
9 nov. ‘ 140,1347

10 nov. ‘
1 nov. ‘ 41,6393
1 nov. ‘ 39,6946
1 nov. ‘ 38,5390
1 nov. ‘ 38,2232
1 nov. ‘ 136,4841

10
10
10 139,7741

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
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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 Noiembrie| |18 - 24 2010
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De la 1 ianuarie 2011, va fi introdus control rutier unic pe drumurile din România pentru transportatori Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare pe 12
decembrie Crescătorii de ovine vor primi în acest an o subvenţie de circa 10 euro pe animal, a anunţat ministrulAgriculturii Olanda are, începând din
15 noiembrie, un consulat onorific la Cluj-Napoca.Acesta va deservi judeţele din regiunea nord-vest a ţării

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică,
proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea

pentru
perioada 2011-2012. Actul normativ reglementează
structura programelor pe o durată de doi ani, precum
şi obiectivele acestora.

programelor naţionale de sănătate

Astăzi este
”, zi dedicată încurajării

renunţării la fumat. În fiecare an
România celebrează în cea de-a 3-a
zi de joi a lunii noiembrie, “Ziua
Naţională fără Tutun”.

„Ziua Naţională fără
Tutun

România are cea mai mare
din UE, după ce a

înregistrat, în octombrie, o inflaţie de
7,9%, cu 5,6% mai mare decât
media europeană, arată cel mai
recent raport Eurostat.

rată
anuală a inflaţiei

4

� Ordinul 1533/2010
ţii prevederilor art. 15-20 din

Procedura privind constituirea
ţiile acestora, modelul documentelor de constituire,

organizare ţionare, precum ţinutul Registrului
naţional al administratorilor de p

Ordinul nr. 1297/2010 privind modul
ţiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit,

valorificare sau, dup

Ordinul 112/2010 pentru
completarea Ordinului ministrului ap ţionale nr.
M.101/2010 privind aplicarea în M.Ap. a H. .

ţiei privind
pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţi

ţionarilor publici cu statut special din sistemul administra-
ţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabili-
rea unor m

H.G. nr. 1015/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr.
364/2010 privind aprobarea cifrelor de

ţ

Ordinul
2557/2010, pentru modificarea

ţ
ţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministru-

lui culturii

Ordinul
314/2010, privind punerea în aplicare a

certificatului de participare la licitaţii cu ofert

Ordinul
nr. 5219/2010

ţinute la examene cu recunoa
ţional

ţie
internaţional ţ

Ordinul
nr. 230/2010 pentru aprobarea Regulamentului

privind organizarea
ţiei publice vacante de manager economic

ţionari
publici

Ordinul nr. 1688/2010
ţiilor nr. 118, 192

Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accele-
rarea soluţion

pentru suspendarea aplicabilită

ăduri
ădurilor nr.

904/2010

ă caz, de casare ori distrugere a
materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor
de natura obiectelor de inventar medicale, a medicamentelor

ărării na
N. G nr. 735/2010

pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legisla

ăsuri în domeniul pensiilor

ă ământul preuniversitar

ării
muzeelor

ă independentă

ă pentru certificarea competentelor lingvistice în
limbi străine ă pentru
certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a
competentelor lingvistice intr-o limba de circula

ă studiată pe parcursul învă ământului liceal,
respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul
examenului de bacalaureat

ă

pentru modificarea pozi
ădurilor nr.

713/2010 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile
de fauna de interes cinegetic, la care vânarea este permisa,
pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011

ării proceselor

şi autorizarea ocoalelor silvice
şi atribu

şi func şi con
şi al ocoalelor silvice,

aprobata prin Ordinul ministrului mediului şi p

şi condi

şi aparaturii medicale intrate, potrivit legii, în proprietatea
privata a statului

ştilor şi ale
func

şcolarizare pentru
înv şi superior de stat în anul
şcolar/universitar 2010-2011

şi completarea
Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiin

şi colec
şi cultelor nr. 2.297/2006

privind recunoaşterea şi echivalarea
rezultatelor ob ştere
interna

şi la examene cu recunoaştere european

şi desf şurarea concursului pentru
ocuparea func şi a
celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de func

şi personal contractual din cadrul Ministerului Public

şi "Total tara" din
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi p

�

�

�

�

�

�

�
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- Regula-
mentul din 2010,

- Procedura din 2010 de
valorificare, în regim de urgenta, a bunurilor de consum
alimentar

.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal

Circulara nr. 33/2010

ţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 100 de ani de la construirea
primului avion cu reacţie de c

- Reguli din 2010 de
organizare ţ

ţii de auditor financiar

- Rectificarea din 2010 privind Legea nr.
171/2010 privind stabilirea ţionarea contravenţiilor
silvice

- Proce-
dura din 2010 de încadrare în grade de invaliditate în vederea
înscrierii la pensia de invaliditate

- Procedu-
ra din 2010 de verificare a încadr

-
Metodologia din 2010

ţinute la examene cu recunoa ţional

ţie
internaţional ţ

-
Metodologia din 2010

ţinute la examene cu recunoa

ţelor digitale din cadrul examenului de
bacalaureat

-
Regulamentul din 2010, privind organizarea

ţiei publice vacante de ma-
nager economic

ţionari publici

ţ - Regulamentul din 2010 privind
constatarea contravenţiilor ţiunilor de c

ţ

Raportul 11339/2010
privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala
Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizaţia
Judeţean

privind atestarea auditorilor energetici
pentru cl

şi a materiilor prime necesare pentru prepararea
acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin
trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv
animale, p

şi/sau executorii prev

şi desf şurare a examenului de competen

şi sanc

de recunoaştere şi echivalare a rezulta-
telor ob ştere interna

de recunoaştere şi echivalare a
rezultatelor ob ştere european

şi desf şurarea
concursului pentru ocuparea func

şi a celorlalte posturi vacante sau temporar
vacante de func şi personal contractual din
cadrul Ministerului Public

şi aplicarea sanc

ş-Severin

ădiri

ăsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor
asiguratorii ăzute de O

ă ă

privind

punerea în circula

ătre Henri Coandă

ă ă
profesională pentru atribuirea calită

ării în grad de invaliditate

ă pt.
certificarea competentelor lingvistice în limbi străine cu proba
de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circula

ă studiată pe parcursul învă ământului liceal, din
cadrul examenului de bacalaureat

ă
pentru certificarea competentelor digitale cu probă de
evaluare a competen

ă

ătre
Consiliul Concuren ei

ă Cara
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Ministerului Mediului nr.

(M.O. nr. 683/08.10.2010)
Ministerul Dezvolt

(M.O. nr. 683/08.10.2010)
Ministerului S ţii

(M.O. nr. 684/08.10.2010)
Ministerul Finanţelor Publice

(M.O. nr. 684/08.10.2010)
MinisteruluiAp ţionale nr.

(M.O. 686/11.10.2010)

(M.O. nr. 687/12.10.2010)
B ţionale

(M.O. nr.
688/13.10.2010)

Camera Auditorilor din România

(M.O. nr. 688/13.10.2010)
Ministerului Culturii, Cultelor

ţional nr.

(M.O. nr. 689/13.10.2010)
Monitorul Oficial

(M.O. nr. 692/15.10.2010)
Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale

(M.O. nr. 696/19.10.2010)
Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale

(M.O. nr. 696/19.10.2010)
Ministerul Educaţiei, Cercet

(M.O. nr. 701/20.10.2010)
Ministerul Educaţiei, Cercet

(M.O. nr. 701/20.10.2010)
Autorit ţii Naţionale

ţiilor Publice nr.

(M.O. nr. 701/20.10.2010)

Ministerului Educaţiei, Cercet

(M.O. nr. 701/20.10.2010)
Parchetului de pe lâng ţie

ţie

(M.O. nr. 703/21.10.2010)
Ministerului Mediului

(M.O.
nr. 703/21.10.2010)

Parchetul de pe lâng ţie ţie

(M.O. nr. 703/21.10.2010)
Consiliul Concuren ei

(M.O. nr. 705/22.10.2010)

(M.O. nr. 714/26.10.2010)
Autoritatea Electoral Permanent

(M.O. nr. 716/27.10.2010)

şi P

şi Turismului şi Patrimoniului
Na

şi Protec

şi Protec

şi Sportului

şi Sportului

şi Monitorizarea
Achizi

şi
Sportului

şi
Justi

şi P

şi Justi

ădurilor

ării Regionale

ănătă

ărării Na

ăncii Na a României

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ă pt. Regl.

ării, Tineretului

ă Înalta Curte de Casa

ădurilor

ă Înalta Curte de Casa

ă ă -

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Concepută iniţial ca o soluţie la problemele cu care se
confrunta sistemul judiciar, reclamate atât din interiorul
sistemului judiciar, cât şi din afara acestuia, legea privind
unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor în
justiţie a devenit cunoscută, la scurt timp de la proiectarea
să, sub denumirea de Legea “Micii Reforme”, dat fiind că,
realmente acest proiect este deschizător de drum, cu un
profund rol educativ-preventiv şi cu un mare potenţial de
valorizare a justiţiei ca serviciu public.

Această lege asigura o punte de legătura cu cele patru
mari coduri (Codul civil, Codul penal, Codul de procedura
civilă, Codul de procedura penala), nu numai prin aceea că
transfera în actualitate o serie de norme cuprinse în codurile
de procedura, dar şi prin aceea că asigură crearea unui
spaţiu confortabil pentru implementarea întocmai a
viitoarelor coduri.

Legea conţine norme fără echivoc care au efectul
scurtării procedurilor judecătoreşti. Astfel, reluarea ciclului
procesual ca efect al desfiinţării/casării hotărârilor
judecătoreşti cu trimitere spre rejudecare va putea fi
dispusă o singură dată! Jocul casărilor cu trimitere spre
rejudecare cu consecinţa prelungirii duratei procesului sine
die a luat sfârşit! Norma este importanţă dacă avem în
vedere procentul soluţiilor de trimitere spre rejudecare de
circa 30 %, fapt care nu a rămas neobservat nici de către
instanţa europeană, care a condamnat România evocând
nevoia curmării soluţiilor care permit reluarea unui proces
de un număr nelimitat de ori!

Suspendarea duratei procedurilor cu consecinţe asupra
duratei procesului în ansamblul său a fost curmata prin nor-
ma care interzice suspendarea procesului în cazul invocării
excepţiei de nelegalitate în procesele penale. Legea
introduce limite, praguri până la care se pot invoca excepţiile
de necompetenta menite a dilata procesul în mod nejustifi-
cat. Acesta lege înlătura posibilitatea declarării recursului în
cazul hotărârii de declinare a competentei între instanţe.

Pe de altă parte, legea conţine norme care vizează
calitatea unor proceduri cu consecinţe asupra duratei
procedurilor. Astfel, instituţia recursului în interesul legii a
fost modificată substanţial. Această modificare vizează
constituirea completului de judecata la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, la baza căruia sta principiul specializării
judecătorilor, abandonându-se principiul reprezentativităţii
excesive, care a făcut extrem de greoaie întreaga
procedură, afectându-i eficienta!

Completul de 9 judecători a fost redus ca şi componenta
la un număr de 5 judecători, principiul specializării
judecătorilor fiind mai corect valorizat.

Modul de administrare al expertizelor judiciare a fost
atent valorizat, prin modificarea art. 201 Cod de procedura
civilă, având în vedere că în procesele civile durata
proceselor este influenţată major de durata administrării
acestei probe judiciare.

Procedura executării silite a fost fluidizata prin sporirea
rolului executorului judecătoresc în cursul procedurii, a
competentei acestuia, lărgita la nivelul curţii de apel, cât şi
prin fixarea unor termene scurte de înregistrare şi judecata
în această materie.

Legea “Micii Reforme” îşi propune deopotrivă corecta-
rea acţiunilor abuzive exercitate în legătură cu investirea
instanţelor şi parchetelor.Astfel, este reglementat abuzul de
drept în materie penală, sunt fixate sancţiuni descurajatoare
pentru cei care îşi exercita drepturile procesuale în mod
abuziv, precum amenzile judecătoreşti, restituirea cererilor,
suportarea cheltuielilor de judecată, neluarea în
considerare a unor motive de apel sau recurs în legătură cu
neadministrarea unor probe sau invocarea unor excepţii,
dacă acestea nu au fost solicitate în fata instanţelor de fond
sau în limitele de timp prevăzute de lege.

Sunt mai multe tipuri de cereri care contribuie la agresa-
rea actului de justiţie şi a muncii magistraţilor. În primul rând,
sunt cereri care nu sunt deloc de competenta parchetelor
sau a instanţelor judecătoreşti, dar care totuşi sunt aici
distribuite. Până acum aceste cereri erau înregistrate, se
formă un dosar, deci cheltuieli umane, materiale.Acest lucru
a fost curmat prin această lege pentru ca toate aceste cereri
se restituie administrativ la organele competente. Ele nu vor
mai fi înregistrate pe rolul unei instanţe. Deci, cei care în
mod şicanator fac astfel de cereri nu mai au satisfacţia de a
intra într-o sală de judecată şi de a-şi susţine pretenţiile.

Nu în ultimul rând, Legea îşi propune responsabilizarea
tuturor participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie. Nor-
mele sale invita şi obliga avocaţii, consilierii juridici, institu-
ţiile publice la un comportament rezonabil în a-şi asuma
răspunderea finala asupra calităţii procedurilor judiciare.

Astfel, în procedura de comunicare a actelor proce-
durale este valorizat aportul avocatului, a reprezentanţilor
părţilor, iar instituţiile publice sunt obligate să asigure
accesul la bazele de date disponibile şi să ofere informaţiile
necesare derulării procedurilor judiciare cu celeritate.

Ministerul Transportu-
rilor a decis ca echiparea
tuturor autoturismelor cu

să fie
obligatorie abia de la 1
noiembrie 2011.

cauciucuri de iarnă

Consiliul Concurenţei recomandă Ministerului Să
nătăţii elaborarea, în legislaţia secundară, a unor Nor
me care să definească sintagmele cadouri, avantaje în
bani sau în natură care au o "valoare simbolică" şi "care
nu sunt costisitoare" referitoare la publicitatea
medicamentelor şi prevăzute de Legea nr. 95/2006, dar
şi să acorde mai multă atenţie modului de reglementare
a cerinţelor minime cum ar fi experienţa similară, în
caietele de sarcini din cadrul licitaţiilor publice.

-
-

Mica r e fo r mă Se lanseaz@ site-ul oficial al Autorit@]ii
Na]ionale pentru Cet@]enie

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC)
anunţă lansarea site-ului oficial ce poate fi accesat la
adresa de web: http://cetatenie.just.ro/

Cu această ocazie, rubrica „Totul despre Cetăţenie”
de pe site-ul Ministerului Justiţiei, se transformă în link
spre website-ulANC.

Realizarea acestui website face parte integrantă
din procesul de organizare şi funcţionare a ANC,
singura instituţie cu competenţe în materia acordării,
redobândirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei române.
Reamintim că ANC a fost înfiinţată prin O G nr. 5 din 5
februarie 2010.

Noua pagină web, disponibilă într-un format
accesibil, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii
referitoare la structura, atribuţiile şi competenţeleANC.
Site-ul este structurat pe secţiuni principale care fac
posibilă o accesare rapidă a informaţiilor de interes:

acte necesare: setul de acte specifice procedurilor
de dobândire sau renunţare la cetăţenia română;

legislaţie;
informaţii utile: informaţii referitoare la procedurile

de dobândire sau renunţare la cetăţenia română,
formulare tip, tabele nominale privind depunerea
jurământului de credinţă faţă de România;

întrebări frecvente;
legături utile;
centru de presă: comunicate de presă, conferinţe

de presă, media;
contact: coordonatele de contact şi programul de

lucru aleANC şi birourilor teritoriale.
Site-ul ANC va fi actualizat permanent cu noutăţi şi

informaţii utile din domeniul cetăţeniei române.
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Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională entru
Cetăţenie, 3 noiembrie 2010

p

juridice.ro
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Parlamentul Ungariei a votat marţi o lege care restrânge competenţele Curţii Constituţionale în domeniul legislaţiei care prive te taxele i bugetul. Legea va
permite Guvernului s adopte m suri fiscale f r teama de a fi întoarse de Curtea Constituţional

ş ş
ă ă ă ă ă China a găzduit, la începutul săptămânii, cea de-a 10-a

întâlnire a miniştrilor de Externe ai Chinei, Rusiei şi Indiei Merkel răspunde cererii CDU: pentru reduceri de taxe este prea curând Cancelarul german,
Angela Merkel, în vârstă de 56 de ani, a fost realeasă preşedinte al partidului său, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), cu 90,4 Disidenta birmană Aung
San Suu Kyi a fost pusă în libertate, după peste şapte ani de arest la domiciliu Aproximativ 3 milioane de musulmani sunt în oraşul Mecca, pentru Hajj,
pelerinajul anual pe care fiecare musulman visează să-l efectueze cel puţin o dată în viaţă

În a avut loc o remanierea aştepta-
tă. Cu 18 luni înaintea alegerilor prezidenţia-
le, fostul şi actualul premier, Francois Fillon,
se află în fruntea unui guvern de dreapta
care, potrivit comentatorilor, are ca principala
sarcină alegerile prezidenţiale din 2012.

FranţaSummitul se desfăşoară
la Lisabona, 18-20 noiembrie. Pe
agendă figurează noul concept
strategic, Afganistanul, sistemul
antirachetă din Europa şi relaţiile
cu Rusia.

NATOParlamentul l-a desemnat pe kurdul
Jalal Talabani preşedinte al ţării în virtutea unui
acord al principalelor partide politice. Premierului
aflat la final de mandat, Nuri al-Maliki, rămâne în
funcţie, punându-se astfel capăt la opt luni de
blocaj politic ce a urmat alegerilor legislative.

irakian

Large Hadron Collider a produs o pereche de bosoni
Z, un pas în căutarea bosonului Higgs.

Comunicarea oamenilor de ştiinţă europeni se
bazează pe date preluate de la Compact Muon Solenoid,
conceput pentru a detecta o gamă largă de particule şi
fenomene produse în coliziunile protoni-protoni şi între
ioni grei în Large Hadron Collider (LHC).

Imaginea acestei prime perechi este un pas important
în căutarea bosonul Higgs în gigantul accelerator
deoarece generarea şi analiza a mai multe astfel de
evenimente ar putea produce una dintre semnăturile
cheie ale particulei Higgs. Ipoteza existenţei bosonului
Higgs a fost emisă în anii 1960 pentru a explica modul în
care particulele dobândesc masă. Descoperirea
particulei ar putea explica modul în care materia a apărut
în fracţiunea de secundă după Big Bang.

În 2010, scopul principal al cercetătorilor a fost să "se
joace" cu maşina. Ţinta pentru acest an a fost ajungerea
la o luminozitate, sau rată de coliziune, de 1032 pe centi-
metru pătrat pe secundă. LHC a atins ţinta pe 13 octom-
brie, câteva săptămâni înainte de termen. Acum, fizicienii
au putut să treacă la o etapă superioară. În mai puţin de o
săptămână, de la 4 la 7 noiembrie, de la ciocnirea de
protoni s-a trecut la ciocnirea de ioni de plumb, atomi de

plumb curăţaţi de electroni. La aceste valori ridicate de
energie la ciocnire, temperaturile în LHC au ajuns la 10
bilioane de grade Celsius, un milion de ori mai fierbinte
decât nucleul soarelui. În aceste condiţii, protonii şi neu-
tronii distincţi care formează nucleele atomice se coagu-
leze într-un amalgam cunoscut sub numele de plasma
quarc-gluon. Aceasta este materia care ar fi fost în
primele clipe ale existenţei Universului, în conformitate cu
comunicatul de presă CERN. Vorbim despre aşa-numita
epocă quark (supă quark), care durează 10 la puterea -12
până la 10 la puterea -6 secunde după Big Bang. O
mulţime de lucruri s-au întâmplat în precedenta trilionime
de secundă. Din păcate, nici măcar LHC nu poate, cel
puţin la posibilităţile tehnice actuale, aduna suficientă
energie pentru a recrea condiţiile din foarte timpuriul
(spre deosebire de pur şi simplu timpuriul) univers.

LHC va funcţiona cu ionii de plumb până la 6
decembrie, când va fi închis pentru întreţinere.
Experimentele se vor relua în februarie 2011 şi vor
continua pe tot parcursul anului. Pentru 2012 este
prevăzută o dublare a energiei actuale folosite.

Peste 2000 de fizicieni de la sute de universităţi şi
laboratoare din 34 de ţări au luat parte la proiectul LHC,
din 1984.

Comisia şi-a prezentat recent noua strategie pentru o energie
competitivă, durabilă şi sigură. Comunicarea „Energie 2020”
stabileşte priorităţile în domeniul energetic pentru următorii zece
ani şi prezintă măsurile care trebuie luate pentru a face faţă
provocărilor legate de reducerea consumului de energie, de
realizarea unei pieţe a energiei în cadrul căreia să existe
securitatea furnizării de energie la preţuri competitive, de
consolidarea poziţiei de lider în domeniul tehnologic, dar şi de
eficacitatea negocierilor pe plan internaţional.

Comisia identifică cinci priorităţi decisive. Pornind de la aceste
priorităţi şi de la măsurile prezentate, în următoarele 18 luni Comi-
sia va avansa iniţiative şi propuneri legislative concrete. Această
comunicare stabileşte, de asemenea, agenda pentru discuţiile
dintre şefii de stat şi de guvern din cadrul primei reuniuni la nivel
înalt a UE pe tema energiei, care va avea loc la 4 februarie 2011.

Comisia îşi propune ca, prin iniţiativele sale, să se
concentreze asupra celor două sectoare care prezintă cel mai
ridicat potenţial de reducere a consumului de energie: transporturi
şi construcţii. Pentru a ajuta proprietarii şi autorităţile locale să
finanţeze măsurile de reabilitare a locuinţelor şi de reducere a
consumului de energie, Comisia va propune, până la jumătatea
anului 2011, unele stimulente investiţionale şi instrumente
financiare inovatoare. În sectorul public trebuie avută în vedere
eficienţa energetică atunci când se achiziţionează lucrări, servicii
sau produse, iar în sectorul industrial, certificatele de eficienţă
energetică ar putea fi un stimulent pentru a determina companiile
să investească în tehnologii cu consum energetic redus.

Comisia stabileşte un termen pentru finalizarea pieţei interne
a energiei. Până în anul 2015, trebuie ca niciunul dintre statele
membre să nu mai fie izolat. În următorii zece ani, sunt necesare
investiţii în infrastructura energetică a UE totalizând o mie de
miliarde de euro. Pentru a accelera proiectele strategice vitale ale
UE, Comisia propune o procedură simplificată şi mai rapidă
pentru acordarea autorizaţiilor de construcţie, cu stabilirea unui

termen maxim pentru obţinerea autorizaţiei finale şi a finanţării din
partea UE. Trebuie să existe un „ghişeu unic”, care să gestioneze
cererile pentru toate autorizaţiile necesare realizării unui proiect.

Se propune coordonarea politicii energetice a Uniunii Europe-
ne faţă de ţările terţe, în special în ceea ce priveşte relaţiile Uniunii
cu partenerii cheie. În cadrul politicii de vecinătate, Comisia
propune extinderea şi aprofundarea Tratatului de instituire a
Comunităţii Energiei pentru a integra şi alte ţări care doresc să
participe la piaţa de energie a Uniunii Europene. Se anunţă, de
asemenea, o cooperare importantă cu Africa în scopul furnizării
de energie durabilă pentru toţi cetăţenii acestui continent.

Se vor lansa patru proiecte majore în domenii esenţiale pentru
asigurarea competitivităţii Europei, precum noi tehnologii pentru
reţele inteligente şi stocarea energiei electrice, cercetarea privind
cea de-a doua generaţie de biocombustibili şi parteneriatul
„proiecte urbane inteligente” pentru promovarea reducerii
consumului de energie în zonele urbane.

Comisia propune noi măsuri privind posibilitatea comparării
preţurilor, schimbarea furnizorilor de energie şi sisteme de
facturare clare şi transparente.

Obiectivele energetice ale Uniunii Europene au fost încor-
porate în strategia „Europa 2020 pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii”, adoptată de Consiliul European
în iunie 2010. UE îşi propune în special realizarea, până în 2020, a
unor obiective ambiţioase în ceea ce priveşte energia şi
schimbările climatice: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu
efect de seră, creşterea la 20% a ponderii energiei din surse
regenerabile şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.

Reducerea consumului de energie

O piaţă paneuropeană a energiei integrată şi bazată pe
infrastructuri

27 de state, o singură voce în domeniul energetic la nivel
mondial

Europa în poziţie de lider în domeniul tehnologiilor
energetice şi al inovării

Energie accesibilă în condiţii de siguranţă şi securitate cu
ajutorul unor consumatori activi

Context:

IP/10/1492, Bruxelles, 10 noiembrie 2010

Deputaţii europenii au votat recent o rezoluţie care propune
diferite iniţiative pentru creşterea nivelului de ocupare a forţei de
muncă în Uniunea Europeană pentru tineri, ca şi pentru persoa-
nele în vârstă, pentru a degreva sistemele de securitate socială şi
fondurile de pensii.

Procesele de schimbare demografică, care includ creşterea
longevităţii şi un procent redus al naşterilor, pot crea dificultăţi
generaţiilor viitoare, se arată în rezoluţia privind provocările
demografice şi solidaritatea între generaţii.

Deputaţii solicită Consiliului şi Comisiei să adopte măsuri
concrete - una din acestea fiind crearea unei "Garanţii Europene
pentru Tineret" - pentru a se asigura că, după o perioadă de şomaj
de maximum patru luni, tinerilor să li se ofere un loc de muncă, o
ucenicie, o formare suplimentară sau o formă combinată între
muncă şi formare.

Textul adoptat propune de asemenea Comisiei şi Consiliului
un "Pact european pentru persoanele peste 50 de ani", prin inter-
mediul căruia procentul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani să

crească până la 55% până în 2020, să se elimine stimulentele
pentru pensionarea anticipată, să fie combătută discriminarea pe
bază de vârstă şi să fie create stimulente pentru lucrătorii de peste
60 de ani, care pot transmite cunoştinţele şi experienţa lor
generaţiilor viitoare.

Deputaţii cer de asemenea Comisiei să elaboreze o propu-
nere pentru ca anul 2012 să devină „Anul european al îmbătrânirii
active şi al solidarităţii între generaţii”, care să evidenţieze
contribuţia persoanelor în vârstă în societate.

Majoritatea deputaţilor au sprijinit ideea adoptării unei noi le-
gislaţii împotriva discriminării în ceea ce priveşte accesul la bunuri
şi servicii, deoarece numeroase persoane în vârstă, atunci când,
de exemplu, doresc să încheie o asigurare, să rezerve un pachet
turistic sau să închirieze o maşină, se confruntă cu practici discri-
minatorii. Acest aspect nu a fost împărtăşit de raportorul PE, po-
trivit căruia nu este nevoie de o legislaţie împotriva discriminării,
depunând din acest motiv o moţiune de rezoluţie alternativă.

"Garanţia europeană pentru tineret"

Pactul european pentru persoanele de peste 50 de ani

Îmbătrânirea activă

Noi reguli anti-discriminare

REF. : 20101110IPR93924
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Primele clipe ale existenţei
Universului

Primele clipe ale existenţei
Universului

Votul în cabinetul israelian

Cele două reuniuni programate

În timpul summit-ului de astăzi (18 noiembrie)
de la Baku

Protestatarii din Haiti

Guvernele europene

privind o propunere
SUA pentru reluarea negocierilor de pace din
Orientul Mijlociu a fost pus "în aşteptare".

Planul prevedea îngheţarea construcţiilor noi în
West Bank pentru 90 de zile dar să li se permită să
construiască în Ierusalimul de Est, în efortul de a
convinge palestinienii să reia negocierile, care s-au
blocat la sfârşitul lui septembrie la doar câteva
săptămâni după ce au fost lansate. În schimb,
Israelul va primi sprijin american militar şi diplomatic.

Aproximativ 500.000 israelieni trăiesc în
Cisiordania şi Ierusalimul de Est, zone care au fost
ocupate în războiul din 1967 şi revendicate de
palestinieni pentru un viitor stat independent.

în partea a
doua a săptămânii trecute nu au adus surprize. În
Seul, summitul G-20 nu a risipit temerile privind
"războaiele" valutare şi protecţionism comercial.
Preşedintele Obama nu a reuşit să forţeze mâna
Chinei şi Germaniei pentru a semna un acord de
reducere a excedentelor de cont curent.

La forumul Economic de Cooperare Asia-Pacific
(APEC) care a urmat G-20, liderii regionali au promis
măsuri concrete pentru realizarea acordului pentru o
zonă regională de liber schimb, dar nu au reuşit să
stabilească o ţintă sau dată limită pentru stabilirea
obiectivului.

, Azerbaijan, preşedinţii ţărilor din zona
Mării Caspice (Azerbaijan, Rusia, Kazahstan,
Turkmenia şi Iran) vor semna acordul de colaborare
în sfera securităţii din acest spaţiu. Pe agendă mai
figurează Convenţia referitoare la statutul Mării
Caspice, document în lucru, necesară pentru
delimitarea platformei continentale, unde se află
importante cantităţi de petrol şi de gaz.

, care acuză forţele
Naţiunilor Unite de menţinere a păcii pentru
epidemia de holeră, s-au revoltat în două oraşe,
aruncând pietre şi incendiind o secţie de poliţie după
confruntări cu trupelor ONU.

O epidemie de holeră, care a izbucnit luna
trecută, a ucis mai mult de 900 de oameni în săraca
ţară din Caraibe lovită de cutremur. Misiunea ONU a
negat în mod repetat zvonurile larg răspândite
potrivit cărora trupele nepaleze ONU cantonate în
regiunea centrală au adus boala mortala în Haiti.

nu ar trebui să urmeze
reticenţa Statelor Unite în a face lumină asupra
operaţiunilor ilegale efectuate împotriva persoanelor
suspectate de terorism islamist, a declarat Amnesty
International într-un raport publicat la începutul
săptămânii.

"Noi pur şi simplu nu putem permite Europei să
se alăture SUA în a deveni o zonă "fără responsa-
bilitate" se spune în raport.

Amnesty a menţionat şi România pentru
persistenţa în "negări neplauzibile" a implicării sale
în operaţiunile CIA.

Asigurarea solidarităţii între generaţii

Verzii francezi şi Partidul
Europa Ecologie au fuzionat
oficial, formând un singur
partid ecologist (

), condus de
franco-norvegiana Eva Joly.

Europa
Ecologie-Verzii



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

Vând gater 10.000 lei. Tel. 0768-
714478. (R.R)

Vând în Caransebe
ţar sufragerie

extensibil 800 lei; video Grunding,
150 lei; urcior 50 €; discuri muzic

ţa casc -

ţi, sudeaz

ţa purcei de 2 luni,
250 lei bucata. Tel. 0746-742653.

Vând în Re ţa obiecte de
cristal, feţe de mas

ţa vac ţel,
2500 lei; 4 porci, 8 lei /kg viu. Tel.
0722-653850. (R.R)

Vând în Gherteni

ţa porc 120-130
kg, 7,5 lei/kg.Tel. 0731-657142 (RR)

Vând purcei 6 s

.

ţa palton blan

ţa iepuri, 25-40 lei.
Tel. 0770-399010. (R.R)

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

-

-

Vând

.

ţi mari de grâu

ă ă

ă, 35 lei; col

ă
populară ă din 1970. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând în Re ă motocicle
tă nouă, 200 lei, ma ă de cusut
electrică Omega, 180 lei. Tel. 0745-
134127. (R.R)

Vând aparat sudură electric, 380
vol ă

Vând în Re

ă de macrameu.
Tel. 0355-806908. (R.R)

Vând în Luncavi ă cu vi

ăptămâni 350 lei/
perechea. Tel. 0742-544119. (R.R)

Vând diverse utilaje agricole.
Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând frigiderArctic + congelator,
stare foarte bună, 300 lei. Tel. 0749-
944961. (R.R)

Vând în Mâtnic 2 vaci pt abator,
3,5 lei/kg; 2 vaci gestante luna a 9-a,
2500 lei/bucata; purcei 3 luni, 300 lei
bucata. Tel. 0762-188929. (R.R)

Vând în Re ă
pisică sălbatică, 1000 lei; palton
astrahan gri, 500 lei; scurtă blană
castor, 500 lei. Tel. 0355-427568,
0742-299857. (R.R)

Vând în Re

ărucioare, 250 lei; pătu
ă mare,

200 lei, convector, 350 lei; congela
tor cu 4 sertare; filtre cafea, 35 lei;
expresoare, 50 lei; prăjitoare de pâi
ne, 25 lei; scaun rotativ, 150 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

motor electric de 22 KW

ăr în Boc
ăr

cantită
ăsura; Vând porc, 8 lei/kg; 7

purcei, 300 lei perechea neg. Tel.
0740-770047. (R.R)

Vând 2 porci, 8 lei/kg. Tel. 0746-
488090. (R.R)

Cumpăr porc până în 100 kg.
Tel. 0729-596511. (R.R)

ş saltea 1
persoan

şi uşoar

şi
şin

şi neferoase, 200 €
neg. Tel. 0745-417718. (R.R)

şi

şi

ş purcei 400 lei/
perechea. Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând în Luncavi

şi

şi

şi

şi
unul de 30 KW. Tel. 0740-524888.

Cump şa cartofi mici pt
porci, ofer 50 bani/kg; cump

şi porumb, ofer
10 lei/m

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ă imobiliara
în Boc ă în 2007, fără
datorii. contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170
sau 0255-555020.

ărba ărimea 50-52, 250 lei;
fluier

ă 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. (R.R)

Vând în Re

ă, 80 €; 2 difuzoare, 50 €;
acordeon 48 ba ăr
orice produse electronice bune

ăureni 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 lână de tricotat, garni
ălcătoare, lustră 3 bra

ă scurtă, 2 gen
ă bărbătească mărimea 50-52;

scurtă de femei piele, mărimea 50,
căr ăpun rufe, borcane
400 grame, 1 leu/bucata. Tel. 0355-
801077. (R.R)

Vând în Re

ă, 200
€ neg; orgă Yamaha. Tel. 0729-
612227. (R.R)

Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor, 800
lei; 3 paltoane piele întoarsă,
îmblănite; goblen Cina cea de Taină,
400 € ătorii, 200 €; candela
bre, costum popular damă, 200 €, 2
plapume lână de o persoană, 200
lei/buc; palton piele întoarsă bej, de
bărba ărimea 52, 200 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)

ţe
Bratca (placaj de c ), chiar

Transfer gratis firm
ţat

Vând în Re ţa palton piele
b ţi, m

ţa moar

ţa tv Panasonic,
diagonala 51, 150 lei; tv Panasonic,
diag. 37, 100 lei; tub de bas, 100 lei;
staţie amplificare, 50 €; Pentium 4,
400 lei; Pentium 3, 300 lei; calcula-
tor nou Pentium 4 cu monitor lcd,
200 €; radiocasetofon cu dvd pt.
ma

ţe, rochie
mireas ţi de voiaj,
scurt

ţi de pove

ţa iepuri, 25-40 lei.
Tel. 0771-232818. (R.R)

Vând în Re ţa porci, 10 lei/kg
neg.; radio mp3 Blaupunkt, 170 lei
neg. Tel. 0744-759866. (R.R)

-

ţi, m

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

şa, înfiin

şi

şi flaut de lemn de peste 110
ani vechime, 350 lei/bucata. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (R.R)

Vând în Reşi

şi

şin
şi, 80 €. Cump

şi
defecte. Tel. 0757-612642. (R.R)

Vând în M
ştiat

îngr ş

şe, 2
c

şti, s

şi

şi

Vând în Caransebeş moar

şi Secer

Pensionar, intelectual, 58/1,80/
80, caut suflet pereche. Tel. 0749-
366970.

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

Bărbat 37 de ani, intelectual,
curat

ă. Mă pute

ăceri
deosebite doamnelor, domnilor

ăspunde el.

şi foarte discret, caut doamne
mature pentru a petrece clipe deo
sebite împreun

şi
cuplurilor la locul nostru de refugiu.
Telefon 0770-496629 sau id:
placere36, r

-
ţi contacta

la id de mess: placere36 sau la tele-
fon 0770-496629 între orele 8-16.

Cuplu de amanţi, el 36 ani, ea 25
ani, curaţi, educaţi, oferim pl

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vând în Boc
.

.
.

ţie .

.

Vând în Câr ţ tractor U445,
3.500 €. Tel. 0733-284336. (R.R)

Vând Golf 3 diesel, 2000 €. Tel.
0742-544119. (R.R)

Vând în L -
.

.

ţa Dacii

ţa 2 vouchere. Tel.
0722-688244. (R.R)

Vând Ford Mondeo break
caravan, 1.6,ABS, închidere centra-
lizat

-
.

.

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

Vând în Lugoj VW Polo din
1993, 600 €. Tel. 0748-218351 (RR)

Vând ma

şa piese de schimb
pt Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pt tractor U445, remorc

şi injectoare noi pt tractor
U650; sem

şin ştiat îngr ş
Tel. 0740-524888. (R.R)

şov

şnicel Opel Fronte
ra înscris, 4 000 €; Dacia Papuc 5
locuri, 1 250 €; TAF. Tel. 0762-
606824. (R.R)

Cump şi şi maşini
str

şi

şa Mercedes C
Classe 180, 90.000 km, 5.500 €
neg. Tel. 0255-525371. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 450 cu plug reversibil şi remor
c

şi

şin

ă
joasă pe o axă pt tractor; pompă de
injec

ănătoare de păioase;
ma ă de împră ă ăminte

ă

ăpu

ăr în Re
ăine înmatriculate. Tel. 0729-

612227. (R.R)
Vând în Mâtnic scuter înscris, 49

cmc, 450 € sau schimb cu laptop
performant. Tel. 0762-188929. (RR)

Vând în Re

ă, euro 2, 1000 € neg. Tel. 0729-
824413. (R.R)

Vând în Boc

ă, 4 500 €. Tel. 0766-856273. (R.R)
Vând VW Transporter, 8 locuri,

2500 TDI, 6 500 €. Tel. 0765-
856273. (R.R)

Vând în Re

ă Dacia 1310 break
cu acte la zi 450 € neg. Tel. 0729-
113724 sau 0771-136911.

Vând Opel Zafira 1.9 cdti 2006,
full option navigaţie etc, 150.000 km
reali, metalizat, 5+2 locuri recent
adus ţ 9.000 €,
stare perfect

Vând parbriz spate Renault 18.
Tel. 0355-801075. (R.R)

Vând în Re ţa roţi aliaj cu
cauciucuri pe 17, 220 €/set. Tel.
0744-759866. (R.R)

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

ţa Suzuki GSX
1100 E, 134 CP, 1200 €; jante de
aluminiu cu cauciucuri de 14 ţoli pt.
Opel, 120 €; piese Mazda 626;
motor trifazic, 170 lei; stopuri spate
Passat din 2002, 100 lei bucata,
pl ţe frâne Passat din 1998, 150
lei; genţi tabl

ţoli
+ cauciucuri, 100 €. Tel. 0749-
944961. (R.R)

ă ă pre
ă. Tel. 0720-006988.

ă, 2400 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (R.R)

Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Re

ăcu
ă pentru Nissan

Primera pe 13, 50 lei/bucata. Tel.
0745-134127. (R.R)

Vând 4 jante aluminiu, de 15

şi înmatriculat

şi

şi

şi

Vând cas

şa spa

şa, situate în zona turistic

şului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilit şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)

Vând apartament 2 camere în
Reşi

ă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, curte, depen
din

Vând casă în Sacu 3 camere,
hol, baie, grădină mare, 45.000 €
neg. Tel. 0765-522721. (R.R)

Vând semicriptă în Lugoj, 3000
lei. Tel. 0765-522721. (R.R)

Închiriez în Boc
ă neg. Tel. 0255-

525371. (R.R)
Vând parcele de teren intravilan

în Boc ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă, în spatele uni
versită

-
ţe, teren, 25.000 € neg. Tel.

0355-401982. (R.R)

ţiu 64 mp
200 €/mp/lun

ţi

ţa, decomandat, conf. 1,63 mp,
termopane, central -

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând urgent apartament 3

camere, 110 mp. Tel. 0729-531861.

Imobiliare

Vând în Re

Vând în Sacu mulgătoare
ăcire, 250 l, 1000 € neg. Tel. 0255-

510370. (R.R)
Vând în Re ă sufrage

rie nouă, 2 televizoare, 1 combină,
blană nouă neagră. Tel. 0771-
239910, 0724-794819. (R.R)

Vând în Re ă Ariston,
400 lei neg; pătu

ăsu
rat glicemia. Tel. 0768-532159,
0255-240157. (R.R)

Vând în Re

ă, 150 lei. Tel.
0721-027950. (R.R)

Vând în Re
ă de

cust Ileana, 200 lei. Tel. 0720-
372331. (R.R)

Schimb mulgătoare electrică
contra capre sau purcei. (O

Vând centrală termică pe gaz
Junkers, instant pe gaz Junkers,
convector pe gaz turbo. Tel. 0720-
545776.

Vând transformatoare de sudu
ră 220V, generator de acetilenă,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720-
545776

Vând fotolii pat 2 seturi. Avan
tajos. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-40 lei func

ărie
pvc Veka - ferestre

ă de bucătărie
ieftină. Tel. 0744-957175.

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

801140, 0255-253973.
ăr

ă de spălat automa-
tă, aragaz electric, picap, 3 costume
de haine bărbăte

ăru ă cu
ro

ăru ă din
blană de nurcă, mărimea 48-50,
lungă; televizor cu mică defec

Vând congelator nou. Tel. 0730-
156315, 0355-411682.

şi

şi tanc
r

şi

şi

şte 3 betoniere,
101 pipici, motor electric 11 KW la
3000 ture. Tel. 0255-234364. (R.R)

Vând în Anina aparat de m

şi

şin

şi
şin

şu). Tel. 0734-423965. (R.R)
Vând în Vârfurile (Arad) clarinet,

1000 lei, saxofon, taragot vechi,
2000 €, saxafon Sopran. Tel. 0745-
828438. (R.R)

şi uşi. Tel. 021-
3360283, Bucureşti. Vând pui de
hamsteri pitici. Tel. 0723-894929.

Vând mobil

şin

şti, hidrofor, diferite
lucruri vechi de anticariat, c

ţa dormitor marca
Luxor, 800 lei neg. Tel. 0760-
608639. (R.R)

ţa mobil -

ţa central
ţ, 200 lei neg. Tel.

0771-779511. (R.R)
Vând în Gârli

-

ţa parfum de femei
Jenifer Lopez, 100 ml, 150 lei;
accelerator ma

ţa boiler de 80, 300
lei; convector, 300 lei, ma

ţelu
Ro

-

.
-

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând termopane Veka tâmpl

ţi valo-
roase, în perfect

Cump display de 81 cm pt.
Vortex lcd tv KLC-3221QS sau unul
compatibil cu CLAA320WA01 C.
Tel. 0728-872298.

Vând ma

ţ
ţi de lemn. Tel. 0255-232955.

Vând c ţ copil mic; hain

ţiune.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Cumpăr semiremorcă autotu
rism, înmatriculată, care necesită
repara

Vând Mercedes Sprinter marfa,
pre

ă etc. Tel. 0765-
635875.

Vând BMW 318 înmatriculat,
decapotabil, impecabil, an fab.
1997, full echip. Tel. 0734-544586.

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

ă
ări

ă cu pager rază ac

ă

ă, consum 4,5%, motor 1200,
culoare ro

Vând Ford Fiesta 1,25 i, 5 u

neg. Tel.
0720-468986.

-

ţii. Ofer 100 €. Tel. 0722-
439638.

Vând 30 seturi perii electrice
pentru demaror + alternator pentru
tractor U-650. Preţ set 30 lei/set. Tel.
0722-856769, 0355-800815.

ţ 3.500 € neg. Tel. 0746-434797.
Vând 3 tractoare U650, preţ

negociabil. Tel. 0730-792957.
Dezmembrez Ford Escort, vând

piese, u

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 4 jante de VW (5 orificii)

sau schimb cu
4 jante

€ sau schimb
cu microbuz 7 locuri. Tel. 0723-
335392.

Vând urgent Peugeot 106, ben-
zin

€. Tel. 0731-186933,
0740-453210.

-
ţie, 5500 €

şi, capot

ş

şi 3
pneuri 185/55 R15 M+S Continental
(toate second-hand)

şi 4 pneuri de 165/65-70 R13
79+MP12 (sau de iarn ). Tel. 0255-
527935.

Vând Peugeot 607 diesel, din
2001, full option 5500

şie, înscris în 2008, cod
antifurt, 2200

şi,
din 2007, 34.000 km, albastru meta
lizat, garan

Pre

Vând apartament 2 camere în
Moroasa 1 str. Caen et. 3/3 preţ
25.000 €. Tel. 0720-006988.

Vând urgent cas
ţ 10.000 €

negociabil. Tel. 0722-879262.
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 1, decomandat, recent
renovat, îmbun ţit, 29.000 €. Tel.
0722-441304. (R.R)

Vând în M
.

ţile în
P

Vând teren intravilan în Z

ă în com.
Fârliug, sat Deze

ă Poli
ătă

ă, 25.000 € nemobilat sau
mobilat sau schimb cu apartament
similar et. 1 sau 2 + diferen ă

ătă

ăureni teren arabil
extravilan 2,6 hectare, 4 500 € neg.
Tel. 0255-526023. (R.R)

Vând în Cuptoare teren 5000
mp, 25.000 lei; casă 55.000 € neg.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând casă cu toate utilită
ăune

ăvoi,
lângă ă, 6 €/mp.
Tel. 0746-893683. (R.R)

şti, pre

şi

şti, comuna Godeanu, la 30
km de Drobeta Turnu Severin. Tel.
0745-407718. (R.R)

şoseaua principal

Anunţ public privind dezbaterea publică
S.C. ANB NATIDAN S.R.L. anunţă publicul interesat asupra

depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru
proiectul ,
propus a fi amplasat în Comuna Buchin, Valea Mare.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str.
Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 şi
vineri, între orele 08.00-14.00 şi la sediul S.C. ANB NATIDAN S.R.L.
din Oraşul Anina, str. Sf. Varvara, bl. 39, ap. 11, judeţul Caraş-
Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 9-15.

Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea
adresă de internet www.apmcs.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/ob-
servaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73,
până la data de 08.12.2010.

„Execuţia unei cariere pentru extracţia granitului”

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc la Primăria Comunei Buchin, sat Buchin,
str. Principală, nr. 4B, în data de 08.12.2010, începând cu orele 13.

Anunţ
S.C. FLAVIA S.R.L. ANINA anunţă publicul interesat asupra

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„STAŢIE DE ALIMENTARE CU CARBURANŢI ANINA”, propus a fi
amplasat în oraşulAnina, str. Libertăţii, F.N.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului AGENŢIA PENTRU
PROTECŢIAMEDIULUI CARAŞ-SEVERIN şi la sediul S.C. FLAVIA
S.R.L., în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8-16/14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.
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Vând Mercedes Cobra 200D,
preţ negociabil. Tel. 0744-627916.

Cump ţa cauciuc nou
Kormoran pentru Logan (roata de
rezerv

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

ţii la tel. 0318-110
788 sau pe www.cauciucuridirect.ro

ăr în Re

ă). Tel. 0766-683102.
Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co-
menzi

şi

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

şi informa



Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

Inspectoratul

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţii
de Urgenţă

Judeţean
de Jandarmi

Judeţean al
Poliţiei de Frontieră

11.11.2010: au fost confiscate
ţ ă ă ă -

ţă î

11.11.2010: accident rutier pe
strada Republicii, din Oţelu Roşu,
soldat cu accidentarea unui
biciclist.

11.11 - 13.11.2010: 988 de
sancţiuni contravenţionale în
valoare de peste 200 000 lei şi
constatarea a 50 de infracţiuni
este bilanţul IPJ C-S în urma
acţiunii „Riposta”.

13.11.2010: la aproximativ 2
km de intrarea în comuna Brebu,
un şofer a acroşat cu partea
dreaptă faţă a autovehiculului, o
persoană de sex masculin ce se
deplasa pe jos, pe marginea părţii
carosabile, în aceiaşi direcţie de
mers cu autoturismul, proiectând-
o în decor. În urma accidentului a
rezultat decesul pietonului.

13.11.2010: accident rutier pe
raza comunei Cornea.

14.11.2010: lucrătorii Postului
de Poliţie Sacu au fost sesizaţi de
către Cardoş Gheorghe cu privire
la faptul că fiul său Cardoş Florin,
de 16 ani, care în data de
07.10.2010 a plecat voluntar de
pe izlazul unde s-a aflat cu
animalele la păscut, s-a întors
acasă. Minorul nu a fost victima
vreunei infracţiuni.

14.11.2010: accident rutier pe
raza municipiului, soldat cu
rănirea unei persoane.

15.11.2010: poliţia din Oraviţa
a identificat două persoane ce
transportau cu o autobasculantă
şină de cale ferată sustrasă din
gara Ticvaniu Mic.

15.11.2010: pe DN58, un an-
samblu de vehicule format dintr-
un autotractor şi o semiremorcă,
nu a adaptat viteza de deplasare
într-o curbă deosebit de periculoa-
să la dreapta, semnalizată
corespunzător, a pierdut controlul
asupra direcţ ie i de mers,
răsturnându-se pe partea stânga,
parţial în afara părţii carosabile.

15.11.2010: accident rutier pe
strada Mihai Viteazu din Oraviţa,
soldat cu două victime.

15.11.2010: incediu la o cas

ţionat.

12.11.2010: au fost descoperi-
te şi confiscate 880 ţigări netim-
brate pt. care diverse persoane nu
deţineau acte de proveninţă.

15.500 pachete ig ri f r docu
mente de provenien , n valoare
de aproximativ 160.000 lei.

ă
din Tirol. După primele cercetări
s-a stabilit ca focul a fost pus
inten

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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ă
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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TOTAL JUDE : 105

: Agent vânz ţioner-asamblor articole din textile: 13; Consilier juridic: 1;
Contabil financiar-bancar: 1; Croitor-confecţioner îmbr

ţii: 1; Instalator ap
ţii: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

ţ ţiilor: 6; Patiser: 2; Paznic: 3;

ţ

ţinere ţii: 1; Logistician gestiune flux: 1; Magaziner: 1;

Acoperitor-învelitor ţigl -
ţ

-
ţ

ări: 1; Cofetar: 1; Confec
ăcăminte după comandă: 38; Curier: 1; Dulgher: 3;

Gestionar depozit: 1; Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construc ă, canal: 1;
Montator, reglor, testor aparate de telecomunica ădirilor, zidărie,
mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă,
gresie, parchet: 1;

Electrician de între

ă, azbociment, tablă: 5; Femeie de serviciu: 2; Muncitor necalifi
cat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Sudor manual cu flacără de gaze: 5;

Lucrător comercial: 1; Motorist la motoagregate ă: 1; Muncitor necalifi
cat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1;

Şofer
de autoturisme şi camionete: 4; Zidar restaurator: 3;

Buc

şi repara

şi maşini în silvicultur
Şofer de autoturisme şi camionete: 1;

Ă

CARANSEBE :

BOZOVICI:

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.11.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Imobiliare
Vând apartament 3 camere,

confort 1, centru, 50.000 € neg sau
schimb cu similar + diferenţ

ţa garsonier
ţie. Tel. 0721-

498097. (R.R)
Vând apartament cu 3 camere,

conf. 2, îmbun ţit total, 25.000
neg. sau schimb cu 2 camere
conf.1. Tel. 0762-057598.

ă în
Timi

ă,
70 €/lună, 100 € garan

ătă

şoara. Tel. 0722-688244. (R.R)
Închiriez în Reşi

Vând teren intravilan pe Calea
Caransebeşului la km 5, 2000 mp,
20.000 €, este îngrădit, fântână,
pomi. Tel. 0740-348082.

Vând cas una
ţ neg. Tel. 0729-113724 sau

0771-136911.
Vând apartament 3 camere, pe

Republicii 18. Tel. 0740-348082.

ţ ţi
lâng ţ negociabil.
Tel. 0749-700920.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, central -

ţie 100 €, returnabil

ă în com Ezeri

Cumpăr apartament trei camere
confort unu decomandat între 75-80
mp, ofer 25.000 €. Tel. 0039-
3201586106.

Vând teren pe muntele Semenic
în suprafa ă de 11.509 metri pătra

ă antena gsm. Pre

ă nouă, zugră
vit, termopane, în Govândari cu 140
€ + garan ă la
plecare. Tel. 0720-026801.

ş,
pre

Vând grădină în Re

ădină în
Re

ă în Boc ă,
compusă din 2 corpuri, 12 camere
pre

ă, zonă deosebită. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170 sau 0255-552020.

Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat, Govândari, Re

ă cu teren
2500 mp în Prilipe

ă în com.
Fârliug sat Deze

ătă
ă, termopane, 2 băi, cu casă în

Re
ărămidă,

recent reabilitat termic, în Re

ă,
termopane, centrală proprie, podea
laminată + parchet, utilită

ă, centrală, termo
pane, u ă metal, izola

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 la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

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

Tel. 0724-998500.

şi
şului, cu vie şi pomi fruc

tiferi, în condi

şi şului, cu
vie şi pomi fructiferi. Tel. 0751-
132460 sau la 0752-123434.

Vând cas şa Montan

şa
Român

şi

şi

şti, pre

şi

şi

ş

şi

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

ţa pe Calea
Caransebe -

ţii foarte avantajoase.
Tel. 0751-132460 sau 0752-123434

Ofer spre închiriere, în condiţii
foarte avantajoase, o gr

ţa pe Calea Caransebe

ţ 40.000 €. Contact adelatelechi
@yahoo.com, tel. 0748-051170 sau
0255-552020.

Vând 4000 mp teren Boc

ţa. Tel.
0754-271695. Vând cas

ţ, Bozovici sau
schimb cu apartament în Re ţa. Tel.
0754-271695, 0255-244250.

Vând urgent cas
ţ 10.000 €

neg. Tel. 0722-879262.
Schimb apartament cu 3 came-

re, decomandat, îmbun ţit, cen-
tral

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929
Vând apart.3 camere, c

ţa,
Moroasa I, 68 mp, conf. 1, semide-
comandat, et. 1/4, gresie, faianţ

ţi comple-
te, 42.000 €. Tel. 0727-798285.

Închiriez apartament 2 camere
în Moroasa 1. Preţ 100 €. Tel. 0255-
213937.

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, Moroasa 2, bloc izolat, etaj
2/4, gresie, faianţ -

ţie interior,
preţ 27.000 neg. Tel. 0745-786586.

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.

Vând cas

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

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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Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0752-668474.

Vreau s ţiu pt. am-
plasare a unor bannere publicitare
pe 10 ani în sate

ţin

ţionez în instanţa.
Domn 44 ani, cu experienţ

ţii sa-
lariale exagerate. Tel. 0727-798285.

Transport marf

-

-
ţie,

amenaj
ţii la preţuri rezonabile.

Tel. 0770-473105.
Execut toat

ţii sanitare, dau
g e

Caut copii

Acord
ţie imobiliar
Transport zilnic persoane în

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

ţ -
, -

ţ

ţa, centru,
doresc un b ţi-
nere cu contract prin notariat. Tel.
0730-156315.

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
înlocuiesc tablouri electrice, prize,
întrerup

Cur ţ
ţare,

canapele, saltele de pat, la cele mai
mici preţuri. Tel. 0758-052933.

ă închiriez spa

ă de contract. Tel.
0760-277161.

Rog de ătorul autoturismului
marca Opel Ascona cu nr. de
înmatriculare CS 02 HTA să sune
urgent la nr. 0355-804533, în caz
contrar ac

ă în
domeniul logistic auto mare tonaj,
gestiuni, posesor permis cat. B, C,
E, atestat profesional transport
marfă + ADR, card tahografic a

ătoare, doar de la
firme serioase. Nu emit preten

ă. Tel. 0745-
274929.

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil
ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.

0760-277161 sau 0725-187589.
Echipă de profesioni

ăm orice lucrări de construc
ări interioare

ă gama de amenajări
de la A la Z, instala

ăuri pt. centrale, inst. lectrice. Tel.
0769-421706.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

împrumut financiar u ga
ran ă. Tel. 0732-598257.

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri ca
se, înfiin ări firme. Tel. 0727-505315

Femeie serioasă, 50 ani, cu
apartament în Re

ătrân(-ă) pentru între

ătoare, corpuri de iluminat
etc. Tel. 0768-451834.

ă ăm la domiciliu covor
mochetă cu 3 lei/mp, fotolii, col

şi oraşe. Aştept
oferte pe baz

ştept
oferte corespunz

şi rapid. Cafea,
r

şti execu
t

şi exterioare,
hidroizola

şi b

ş
ş

Acord asisten

şi

c -

Vând 2 case de vacanţ

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

, avantajos
.

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând apart. 2 camere, în B
ţei, decoman-

dat, et. 3, renovat.
Vând în B

ţe de teren, diferite
m ţii, toate utilit ţile.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €/mp. Tel. 0766-
677491.

ţit, mobilat

Vând c
Al. Alb -

ţiri, termopan, baie renovat
parţial mobilat, 11.500 €, exclus
intermediari. Tel. 0741-166573.

Proprietar v
ort -

ţiri, 30 mp, ţ 11.700
. Tel. 0770-746033, 0728-213320.

garsonier

Micro 2, mici îmbun ţiri,
liber 9.700 € neg 0770-
746033, 0728-213320.

ţit sau schimb cu apart. în Craiova.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând sau schimb 2 garsoniere
cu apartament 2-3 camere (accept
variante). Tel. 0746-266917.

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

. Pre

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

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

ătă

ămin cu 2 camere, et. 1,
ăstrelelor cu centrală

ătă ă,

ând garsonieră,
conf 1, et. 2, în Govândari, multi
ple îmbunătă pre

Persoană fizică vând ă
în bloc de apartamente pe Al.
Tu ătă

ă,

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, semidecomandat, îmbună-
tă

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi pozi

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi ,
situat în Bocşa , în apro
piere de drumul na

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

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbun şi
utilat sau nemobilat şi neutilat. Tel.
0725-877646.

şi îmbu
n

şnad,
. Tel.

.

-

alea -

€

Vând 2 camere de c -

ţ negociabil. Tel.
0744-627954.

ămin, con
vector gaz, termopane, laminate,
u ă metalică, preş



HOCHEI
Naţionala de hochei pe gheaţ

ţia Spaniei cu scorul de 4-0 (0-0, 4-0,
0-0), sâmb

ţiei. Echipa antrenat

ţiei de sub Tâmpa, 2-1 cu Serbia
ţia. În clasament, România a ocupat primul loc, cu 9 puncte,

urmat ţia, 6 p, Spania, 3 p, Serbia, 0 p.

ă a României a câ
ă ce a învins forma

ătă, pe Patinoarul Olimpic din Bra
ă de canadianul Tom Skinner s-a impus

prin golurile marcate de Zsolt Balint (25:52), Jozsef Adorjan (27:41),
Ervin Moldovan (37:18) ă

ă partide ale competi

ă de Croa

ştigat Cupa
Challenge, dup

şov, în ultimul joc al
competi

şi Ede Mihaly (38:34). Tricolorii câştigaser şi
primele dou şi 6-1
Croa

RUGBY
Echipa nationala de rugby a Romaniei a incheiat la egalitate, scor

21-21, partida tur cu Uruguay contand pentru barajul de calificare la
Cupa Mondiala din 2011. Stejarii au condus in permanenta pe tabela,
avand in partea secunda chiar si un avans de zece puncte, dar finalul
le-a apartinut gazdelor, careu au izbutit sa restabileasca echilibrul.
Returul se va desfasura peste doua saptamani pe stadionul Arcul de
Triumf. Echipa care va castiga acest baraj va merge la Cupa Mondiala
in grupa B, cu Scotia,Argentina,Anglia, si Georgia.
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DE VĂZUT LA TV:
SCHI FOND: Cupa Mondiala, Gaellivare, Suedia

Sambata Eurosport ora 11:45
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor, UCM Resita - Wisla Plock

Sambata Digi Sport ora 12:00
BASCHET MASC.: Div A, et 11, CSM Bucuresti - BCM Pitesti

Sambata TVR 3 ora 15:00
POLO: Romania - Slovacia, Preliminarii CE 2012

Sambata TVR 3 ora 16:55
HANDBAL FEM.: Cupa EHF, "U"-Jolidon Cluj-Napoca - Vhf Oldenburg

Sambata TVR 3 ora 18:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim Rm. Valcea - Larvik

Duminica Digi Sport ora 18:00
TENIS: Turneul Campionilor, Londra, Anglia, ziua 1

Luni Sport.ro ora 16:00
FOTBAL: Liga Campionilor, grupe, etapa 5, FC Basel - CFR Cluj

Marti TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
12 - 27 nov: ATLETISM - JocurileAsiatice, Canton, China;
20 - 21 nov: SCHI FOND - Camp. Mondial, Gaellivare, Suedia;
22 - 28 nov: TENIS - Turneul Campionilor, Londra;
23 - 24 nov: FOTBAL- Liga Campionilor, Grupe, Etapa 5;
25 - 28 nov: NATATIE - Camp. Europene in bazin scurt.

HANDBAL
Campioana României la handbal feminin,

, s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor, dup
Oltchim Râmnicu

Vâlcea ă ce
a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 28-22 (12-9), forma

ă Randers HK, în etapa a V-a a grupei C a competi

ău (7), Fiera (3), Manea (1). După disputarea a cinci etape din
grupa C, clasamentul este următorul: 1. Larvik 10 puncte, 2. Oltchim
Râmnicu Vâlcea 6 puncte, 3. Toulon 2 puncte, 4. Randers HK 2 puncte.

În ultima etapă a grupei C, care va avea loc la 21 noiembrie, vor
avea loc următoarele meciuri: Oltchim Râmnicu Vâlcea - Larvik

, Gheorghe Tadici a
reînceput să în ă duminica, în turul III
al Cupei EHF, cu RK Zajecar (Serbia), scor 29-25. Forma ălăjene
nu i-a fost tocmai favorabilă tragerea la sor ărăzită o echipă
"garnisită" cu zece handbaliste care fac parte din lotul lărgit al Serbiei,
adversara României la Campionatul European din decembrie. HC
Zalău a reu ă răstoarne însă toate calculele în prima man ă,
disputată în fa

ţia
danez ţiei. Pentru
Oltchim au marcat: Nechita (2 goluri), Neagu (1), Stanca (8), Elisei (6),
Farc

ţinut
ţiei s

ţi. I-a fost h

ţa propriilor suporteri, impunându-se cu 29-25.

şi
Toulon - Randers HK.

Revenit în cupele europene cu
şiruie victorii. Ultima a fost ob

şit s ş

HC Zalău

FORMULA 1
Germanul Sebastian Vettel

este la cei 23 ani ai sai noul
campion mondial al Formulei 1,
tanarul pilot de la Red Bull-
Renault terminand sezonul cu o
victorie pe circuitul Yas Marina din
Abu Dhabi. Lider al campionatului
inaintea ultimei curse din Emirate,
Fernando Alonso a incheiat doar
in pozitia a saptea, scapand
printre degete al treilea titlu
mondial pentru doar patru puncte.
Strate gie brilianta pusa in scena
de Red Bull, care l-au folosit drept
momeala pe Webber, acesta din
urma antrenandu-i pe cei doi echi
pieri de la Ferrari la o prima intrare
timpurie la boxe. Vettel a ramas
mai multe tururi in pista, in timp ce
Alonso a fost prins in pluton ca
intr-un cleste, astfel ca ibericului
i-a fost imposibil sa mai revina in
partea superioara a ierarhiei. "Va
multumesc si va iubesc". Acestea
au fost primele cuvinte rostite de
Vettel in lacrimi dupa trecerea
liniei de sosire, germanul punand
punct unui sezon aproape perfect.
Podiumul a fost completat de cei
doi coechipieri de la McLaren
Mercedes, Lewis Hamilton si pe
pozitia a treia Jenson Button.

In varsta de doar 23 ani si patru
luni, Vettel devine cel mai tanar
campion mondial din istorie.

1. Sebastian Vettel 256
2. FernandoAlonso 252
3. Mark Webber 242
4. Lewis Hamilton 240
5. Jenson Button 214
6. Felipe Massa 144
7. Nico Rosberg 142
8. Robert Kubica 136
9. Michael Schumacher 72

10.Adrian Sutil 47
11. Rubens Barrichello 47
12. Kamui Kobayashi 32
13. Vitaly Petrov 27
14. Nico Hulkenberg 22
15. Vitantonio Liuzzi 21
16. Sebastien Buemi 8
17. Pedro de la Rosa 6
18. Nick Heidfeld 6
19. JaimeAlguersuari 5

1. Red Bull Racing 498
2. McLaren Mercedes 454
3. Scuderia Ferrari 396
4. Mercedes Grand Prix 214
5. Renault F1 Team 163
6. Williams F1 Team 69
7. Force India F1 68
8. BMW Sauber F1 Team 44
9. Scuderia Toro Rosso 13

10. Virgin Racing 0
11. Hispania Racing 0
12. Lotus F1 Racing 0

-

-

Clasament eneral iloti:

Clasament eneral chipe:

g p

g e

Etapa 16/34: 19 - 22 nov 2010: Vineri, 19 noiembrie: Pandurii - FC
Braşov, ora 14.00, GSP TV; CFR Cluj - Gaz Metan, ora 18.45, Digi
Sport; Rapid - U Cluj, ora 20.30, Antena 1;

ş - Steaua, ora 14.00, Digi Sport; U Craiova - Gloria Bistri

şoara - O
şti -

Dinamo, ora 20.30, Digi Sport.

Sâmbătă, 20 noiembrie

ă, 21 noiembrie

:
Târgu Mure

: Sportul - FC Vaslui, ora
14.00, GSP TV; Poli Timi

ăne

ţa,
ora 19.00, GSP TV;

ţelul, ora 20.30, Digi Sport;
: Astra - Urziceni, ora 18.00, GSP TV; Victoria Br

Duminic
Luni, 22

noiembrie

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

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

.

1. Otelul Galati 15 10 3 2 20 11 33p
FC Timisoara 15 7 8 0 25 18 29
Rapid Bucuresti 15 7 5 3 24 9 26
Gaz Metan Medias 15 7 4 4 19 13 25
FC Vaslui 15 7 4 4 20 16 25

. Dinamo Bucuresti 15 7 3 5 34 27 24
7. CFR Cluj

Steaua Bucuresti 15 6 4 5 19 14 22
9. U. Craiova 15 5 5 5 21 16 20

. U Cluj 15 5 4 6 20 26 19
11. FCM Targu Mures 15 5 3 7 17 25 18

Astra Ploiesti 15 3 8 4 15 16 17
13. Victoria Branesti 15 4 5 6 20 25 17

FC Brasov 15 3 7 5 12 19 16
5. Pandurii Tg. Jiu 15 3 5 7 13 20 14p

16. Unirea Urziceni 15 3 5 7 9 19 14p
17. Gloria Bistrita 15 3 4 8 15 22 13p
18. Sportul Studentesc 15 3 1 11 18 30 10p

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

15 6 4 5 25 20 22p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS
Federer tinteste victoria la Turneul Campionilor. Dupa o a doua

parte a sezonului foarte buna, in care nu a pierdut decat patru meciuri,
trecandu-si in cont trei titluri ATP, elvetianul Roger Federer este
increzator ca poate obtine victoria in O2 Arena din Londra, unde
saptamana viitoare va debuta Turneul Campionilor sauATP World Tour
Finals. "Cred ca am o sansa buna sa castig la Londra. Ma simt bine fizic
si ma bucur ca am incheiat turneul de la Paris-Bercy fara nicio
problema de sanatate. De asemenea sunt proaspat si din punct de
vedere mental, iar acesta este cel mai important lucru. Acum ma intorc
pentru cateva zile in Elvetia pentru a pregati turneul de la Londra, care
este marea finala a sezonului", a spus Federer.

Jucatorul elvetian va participa intre 21 si 28 noiembrie la ATP World
Tour Finals alaturi de alti sapte tenismeni, Rafael Nadal, Djokovic,Andy
Murray, Robin Soderling,Tomas Berdych, David Ferrer siAndy Roddick

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 9-a:
M V E I G GP PM

.

1. HC Odorhei 9 8 0 1 289 245 16p
2. Energia Pandurii Tg. Jiu 9 8 0 1 273 249 16p

4. HCM Constanta 9 6 1 2 299 267 13p
U. Bucovina Suceava 9 6 0 3 272 241 12

. Univ. Transilvania Cluj 9 6 0 3 267 242 12
7. Stiinta Mun. Bacau
8 CSM Satu Mare 9 3 1 5 277 294 7p
9. HC Minaur Baia Mare 9 3 1 5 234 267 7

. U. Poli. Municipal Timisoara 9 3 0 6 249 269 6
11. Dinamo Municipal Brasov 9 2 1 6 242 266 5

CSA Steaua Bucuresti 9 1 2 6 243 263 4
13. CSM Bucuresti 9 1 0 8 269 314 2

CSM Oradea 9 0 1 8 237 289 1

3. UCM Resita 9 7 1 1 298 255 15p

5. p
6 p

9 5 0 4 253 241 10p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 10/26: 20 nov. 2010
CSM Oradea -

UCM Resita

: Univ. Bucovina Suceava - HCM
Constanta; CSA Steaua Bucuresti - CSM Bucuresti;

; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Stiinta Municipal
Dedeman Bacau; Dinamo Municipal Brasov - CSM Satu Mare; Univ.
Transilvania Cluj - Univ. Poli. Municipal Timisoara; HC Odorhei - HC
Minaur Stiinta CSM Baia Mare.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/25 Noiembrie /26 Noie /27 Noie /28 Noiembrie mbrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 29 Noiembrie Mar 30 Noiembrie 1 Dec. 2 Decembrie 3 Decembrie 4 Dec. 5 Dec.
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