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Mânăstirea de la Piatra Scrisă din Cara
ă singulară

a vie ă parte de ă.
Aproape că nu există călător pe Drumul
European 70 să nu se fi oprit măcar o dată, în
vecinătatea comunei Armeni ăpat
în stâncă de la Piatra Scrisă. U

ă trebuie să urci doar câteva trepte de
la ăugat în ultimii ani o
mânăstire. Miracolul icoanei de la Piatra
Scrisă, pictată direct pe piatră, neputând fi

ă niciodată cu nimic, a înfierbântat
spiritual

ă, atunci când s-a construit calea
ferată Caransebe

ă pe locul
unde era pictată o icoană, ca fiind cel mai
potrivit. Despre această icoană se credea că
nu este zugrăvită de mână omenească.
Reac

ă semnifica ă, a determinat
pe inginerul ce conducea lucrările, să schimbe
calculele, deviind ie

ă.
Iată ce spunea primarul de atunci al
Armeni

ăposatul preot Ilie Sârbu, i-am răspuns
că acea icoană

ătorii de lege românească sunt sfinte
ă nu trecem niciodată pe lângă ele fără să ne

descoperim capul
ăvit sfânta icoană, din ce îndemn

ări ă
deplină. Genunchiul de oameni de astăzi

ărin ă la
loc, unde este acum. Poporul nostru ă
spună predânii. Noi însă nu

ă ce am spus

acestea domnului ober-inginer Mihlheisen a
luat în considerare rugarea noastră, căci la
croire a încovoiat tunelul a ă iese spre
Armeni ă,
ceea ce se vede ălă
toresc cu trenul în spreArmeni ă
în tunel calea ferată face o mică cotitură spre
dreapta la ie ă

ă icoana aceasta ar
avea origine miraculoasă, dar arată că
Dumnezeu intervine în via

ă în momente dificile, ă adevăratul
credincios trebuie să-I mul ă când
prime ă un condu
cător de oaste cre ărit de otomani, a
căzut cu cal cu tot de pe coama unui deal până
în râul Timi ăpând nevătămat. Drept mul

ă să se zugrăvească pe
stâncă Sfânta Treime. O altă tradi ă,
mergând ni ălători din Muntenia cu trăsura
pe drum, la un moment dat caii s-au speriat, au
început să alerge fără control,

ă se prăbu ă în râu,
trăsura s-a în ă chiar în locul
care mai târziu s-a numit Piatra Scrisă, iar că
lătorii au scăpat teferi. Întru pomenirea întâm
plării ărirea lui Dumnezeu, ei au pus
să se facă icoana. Se mai spune că un negu
ător de vite a fost surprins tocmai în Duminica
Tuturor Sfin ă puternică, iar un
fulger a despicat stânca sub care se adă
postise, dar prin minune dumnezeiască el nu a
pă ătuit să zugră
vească icoana Sf. Treimi, căci Dumnezeirea
întreagă l-a salvat din primejdie împreună cu
cetele tuturor sfin

ă sigură

despre Piatra Scrisă apare pe o hartă militară
austriacă din anul 1788, în care pe acest loc
este trecută Stânca Sfintei Treimi. Probabil că
icoana exista atunci, dacă a dat denumire
locului. Icoana a fost restaurată în anul 1822
de pictorul Moise Buru Scriitorul, din Caranse
be

ă, împreună cu so
ă în amintirea unicei lor fiice care a

decedat. Dimensiunile ei în exterior sunt de 8
m lungime ăl

ă ăl

ă cu etaj pentru personalul monahal
ă, ărut o mică a
ă numită Schitul de la Piatra Scrisă.

Există mărturii de necontestat că locul acesta
este binecuvântat, că s-au întâmplat chiar
minuni. Copii

ănătate s-au vindecat rugându-se
ări prin icoană

sunt cunoscute în regiune,
ăr ăspândit numele de

Icoana sau Iconia, nume foarte rar în alte
zone. Despre puterea miraculoasă ce coboară
prin icoană

ă.
ăzi ei vin ca să se roage, iar în trecut făceau

procesiune în frunte cu preotul lor, pentru a se
închina la acest loc binecuvântat.

La Schitul Piatra Scrisă s-a construit o
nouă biserică

ă sau adevăr, cert este că Piatra
Scrisă rămâne un punct de reper pe o hartă
spirituală încărcată de tradi

ş-
Severin face parte dintr-o paradigm

ş, la schitul s
şor accesibil,

pentru c
şosea, schitului i s-a ad

ştears
şi sufletul credincioşilor şi a umplut de

uimire chiar şi pe cei mai prozaici. Tradi

ş - Orşova, potrivit planului,
deschiderea tunelului era stabilit

şilor pentru care icoana avea
o adânc

şirea tunelului spre
Armeniş, la câ

şului, Grigorie Dragomir: “Noi şi mai
ales r

şi acel loc pentru noi şi pentru
to şi
c

şi a ne face sfânta cruce.
Cine a fi zugr
şi împrejur şi când, nu avem cunoştin

şi
p ştri s-au pomenit cu sfânta icoan

ştie s
ştim nimic mai

ales, - de cum ştie poporul. Dup

şa, c
ş cu 4-5 metri spre apus de icoan

şi azi". De altfel, cei care c
ş pot observa c

şire spre Armeniş. Exist şi alte
tradi

şi c

şte ajutor. Astfel, se spune c
ştin, urm

ş, sc

şte c

şi tocmai când
oamenii se aşteptau s şeasc

şi pream

ş. În anul 1929, Vasile Dragomir din Slatina
Mic

şi 4 m în
şi 3,50 m în

şului a construit o
cas şi o
clopotni şi astfel a ap şezare
monahal

şi vârstnici cu diverse probleme
de s şi
atingând icoana. Aceste vindec

şi poate de aceea
în aceste p

ştiu nu numai credincioşii
ortodocşi, ci şi pu Şi
ast

şi este în curs de amenajare un
nou corp de chilii.

Legend

ţii spirituale din aceast ţar

ţia
spune c

ţia credincio
ţie spiritual

ţiva metri înspre apus de icoan

ţi trec

ţ

ţii no

-

ţii care nu ne spun c

ţa omului, mai
degrab

ţumeasc
-

-
ţumire, el a dat porunc

ţie spune c

ţepenit într-o stânc
-
-

-
ţ

ţilor de o furtun
-

ţit nimic. Preotul din sat l-a sf -

ţilor care se pomeneau în
acea zi. Prima menţiune documentar

-

ţia sa Ana au ridicat o
capel

ţime, iar în interior de 3,5
m lungime, 3 l ţime ţime. În anul
1930, Episcopia Caransebe

ţ

ţi este mult r

ţinii catolici din zon

ţii vechi,
ancestrale, ale Banatului. (DanApostolescu)

Monument singular pe harta schiturilor c@r@}ene: Mân@stirea de la Piatra Scris@ face minuni!

De la descoperirea virusului HIV

ţi cu HIV, ceea ce transform

ţi, familiile lor, chiar, prietenii pe
care-i mai au, sunt cu toţii izolaţi de o percepţie

atât de mult înr
ţii copiilor normali nu-i vor printre ei la

ţ
ţiile umanitare de profil, consilierii de specialitate

ţ
.

ţi în anii 1985, 1986, atunci când cu o criminal ţ
ţii intraspitalice

ţin
speciali ţii
ONG-urilor de profil, fac o constatare poate d ţe, dar
sinistr ţi cu HIV înc

ţii lor! Unii au dep

ţi cu HIV este Asociaţia “Inocenţ
ţ
ţia a format, în 3 decembrie, la Liceul Mircea Eliade din Re ţa, o

panglic
ţional

şi pân

şi acum se cunosc cu
exactitate mecanismele r

şcoal
şi se feresc ca dracul de

t
şi, în

definitiv, familia. Dar, chiar şi aşa, cercul în care se mişc

şi amici de vârsta şi preocup şi
nu un borcan de sticl

ş-Severin sunt înregistrate peste 200 de cazuri de seropozitivi,
majoritatea n

şii au avut parte de infec şti sau intraclinice. De fapt,
cea mai numeroas şi 30 de ani
- 150 de cazuri. În spatele unui caz diagnosticat cu HIV pot sta, îns

ştii, alte 15 cazuri nedescoperite. Medicii, al

ştere tr
şteptau chiar p şit 22-23 de ani, cu

ajutorul medicamentelor retrovirale, şi-au întemeiat şi familii.
Cel mai reprezentativ ONG din Caraş-Severin, care se lupt

şi tinerilor infecta şi
Speran şi tat

şi

ă în
prezent, peste 25 de milioane de persoane din
întreaga lume au murit de SIDA, plătind tributul
tragic al infectării cu acest năpraznic virus
parcă scăpat din laboratoarele unui savant
nebun. 65 de milioane de oameni au fost sau
sunt infecta ă
această boală ucigătoare într-un adevărat
flagel al acestor ani.

În continuare, de
ăspândirii virusului

HIV, cei infecta

ădăcinată în mentalitatea colectivă, încât e aproape
imposibil de modificat. Părin ă,
angajatorii plimbă luni de zile cererile de angajare
ămâie să încadreze în muncă un asemenea tânăr. Singura lor speran ă
rămân asocia

ă e strâmt. Ei

doresc o via ă normală, printre colegi ările lor
ă prin care să vadă lumea dar să n-o poată atinge

În Cara
ăscu ă neglijen ă

copila
ă grupă de vârstă aici o constituie cei între 15

ă, sus
ături de reprezentan

ătătoare de speran
ă, în egală măsură: tinerii infecta ă de la na ăiesc

mai mult decât se a ărin ă

ă pentru
drepturile copiilor ă

ă”, condusă de Petrică Agape, el însu ăl unui băiat seropozitiv.
Asocia

ă umană pentru a marca ziua de 1 Decembrie, desemnată la nivel
mondial drept Ziua Interna ă de luptă împotriva temutului flagel.

(Dan Apostolescu)

Panglici umane pentru cei infecta]i cu HIV
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În C-S au fost implementate
,

,
şi

trei proiecte
00 -2013

prin POR
2 7 şi anume: Extindere spaţii de studiu şi rea
bilitare corp de şcoală existent la Colegiul Economic al
Banatului Montan Reşiţa Reabilitatarea şi
modernizarea Azilului de bătrâni Reşiţa Dotarea cu
utilaje a unei firme de prelucrări mecanice din Bocşa.

-
Astăzi, lal Grupul colar Construcţi Montaj, din Re iţa, are loc o

instruirea p .
ţie, în

comerţ; Zidar, pietrar, tencuitor; Lucr .
ţele; Buc

Ş ş
în leg şi consilierea gratuit t

urm

şi Re
şi Managementul Resurselor Umane.

campanie
de informare a şomerilor, ătură cu ă

ătoarele programe de formare profesională: Lucrător în alimenta
ător social; Lb engleză; Administrator

pensiune turistică; Operator Calculator Electronic ătar; Brutar
patiser; Management; Contabilitate

Sub genericul ,
Muzeul Judeţean de Etnografie

ţ
J C-S azi,

,
ţionalul Concert de Cr

„Asta-i seara deAjun”
şi al

Regimentului de Grani ş
şi C organizeaz

ă din Caransebe
ă

tradi ăciun.

de la ora 17, în
sala mare a muzeului caransebeşean

�

�

�

�

�

�

�

Începând cu 13 decembrie, Direcţia Silvic ţele din ,

M , ţi au participat
a, organizat de ţia Pescarilor Sportivi Cara ţilor din Re ţa

ţului a crescut în cele 11 luni ale acestui an “Zilele Liceului Traian Vuia” din Re ţ
ţ - t

I-VIII

ă va scoate la vânzare în pie aproxi-
mativ 4000 de brazi

ă a Studen ărul firmelor înmatriculate în Cara

ă vineri, 10 decembrie

Reşiţa, Caransebeş,Băile Herculane,Moldovan Nouă şi Oţelu Roşu

arţi 7 decembrie 10 studen la un concurs de pescuit sportiv staţionar pe Lacul Secul din vecinătatea municipiului
Reşiţ Asocia Num

i a au debutat luni cu un concurs de felicitări şi ornamente de Crăciun,
desfă urat sub genericul “Magia Crăciunului prin joc i crea ie” La Casa de cultură din cartierul Câlnic, s a desfăşura
sâmbătă, 4 decembrie, Festivalul de colinde şi obiceiuri tradiţionale intitulat: ”Aşa-i datina la noi”, organizat de Şcoala cu clasele nr. 12 din Reşiţa

şi molizi

ş şi Casa de Cultur şi ş-Severin la Registrul
Comer ş

ş ş şi se vor derula pân

Aproximativ 1.000 de familii din mediul rural din C ţie total-S au putut beneficia în acest an de o subven ă de 7.500 de euro, derulată
pe o perioadă de cinci ani

Prim ţa neăria Re informeazăşi
Pentru ca Mo

ţenilor
ţia local

ţe au
fost montate peste tot iar în trei locuri din ora

ţi trei brazi uria
fost t

ut
ţa lui Mo -a

t ţele copiilor.
Atmosfera a fost întregit

În vederea reactualiz

ţia de Asistenţ s-
au deplasat la domiciliul persoanelor care figureaz

Rezultatele anchetelor vor fi
prezentate Comisiei de Evaluare Medical

ţi Cara
Ulterior, în baza anchetelor

sociale efectuate de angajaţii Prim
ţa, comisia va emite certificatele de încadrare în

grad de handicap, în funcţie de care se va stabili
ţiilor.

Pentru identificarea
, funcţionarii din cadrul Serviciului

de Gospod
ţia autovehiculelor abandonate. Ca urmare a

acestor acţiuni, s-au lipit somaţii pe autovehiculele

depistate

ţia autoturismelor în cauz Pe parcursul
acestui an, datorit ţiunilor întreprinse în acest
sens, s-au eliberat un num

ţii cu privire la
executarea unei subtravers

ţie
aceast ţie în cadrul comandamentului ISPA.
Pentru a nu perturba transportul în comun, s-a decis
s

ţia tramvaielor
pe durata execuţiei lucr

ţei afectate.

În preambulul s
ţa organizeaz

ţâru, Stana Stepanescu, Petric

ţa, al

ţenilor
ultimul s

ş Cr
şi şi mai ales c

şul cât mai uşor, administra
şul de s

ş sunt
împodobi şi. Şi pentru c

şul. Evenimentul s-a petrec în
centrul civic în prezen ş Cr şi
nota în cartea sa magic

şi coline
totul în jurul unui cazan cu ceai fierbinte şi aromat.

şi a celor
care au depus solicit

ş
Severin, spre analiz

şi
şi

cuantumul indemniza

şi valorificarea locurilor de
parcare din oraş

şi Mediu au verificat în teren
situa

şi s-au trimis adrese proprietarilor
acestora, adrese prin care se solicit

şi s

şi

ştii: Mihaela Petrovici, Anca
Pan

şana” şi
„Semenicul” din Reşi

şi „Vlastimir Pavlovic
Carevac” din Veliko Gradişte Serbia. În
deschiderea spectacolului, de la ora 17.00, îndr

şi

ăciun să găsească mai repede
casele re ă renii de la sania sa să
localizeze ora ă a
împodobit ora ărbătoare. Mii de becule

ă totul să fie
perfect, miercuri, a porni iluminatul de
sărbătoare în tot ora

ăciun care
ă, toate dorin
ă de colindători

ării bazei de date a
persoanelor cu handicap, inspectorii din cadrul
Serviciului Public „Direc ă Socială”,

ă
în bazele de date ale serviciului, precum

ări noi, în vederea întocmirii
anchetelor sociale.

ă a
Persoanelor cu Handicap pentru Adul

ă.
ăriei Municipiului

Re

ărie Urbană

ă să se clarifice
situa ă.

ă ac
ăr de 188 de locuri de

parcare, ajutând astfel la decongestionarea traficului
în municipiu.

Ca urmare a îngrijorării municipalită
ări prin săpătură

deschisă în Zona Pasajului TMK, cu ocazia lucrărilor
ISPA, primarul Mihai Stepanescu a pus în discu

ă situa

ă se realizeze subtraversarea prin executarea unui
foraj orizontal sau a altor variante considerate
oportune, dar care să permită circula

ărilor ă ofere posibilitatea
refacerii urgente a suprafe

ărbătorilor de iarnă, primăria
municipiului Re ă joi, 09.12.2010, ora
18.00 la cinematograful Dacia, un spectacol folcloric
în care vor concerta arti

ă Miulescu
Irimică, Alina Ivan, Liliana Laichici. Atmosfera va fi
întregită de ansamblurile folclorice: „Cără

ături de „Cununa
Transilvaniei” din Clij Napoca

ăgita
interpretă Mihaela Petrovici va prezenta re

ău album, „Bine ai venit pe lume !”.

-

-

-

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul C-S a organizat miercuri, 8 decembrie

şedinţa Colegiului Prefectural C-S, cu următoarea tematică:
Informare privind activitatea de prelucrare arhivistică (ordonare, in-

ventariere şi selecţionare) şi de valorificare ştiinţifică a informaţiilor din do-
cumentele deţinute de către Serviciul Judeţean C-S alArhivelor Naţionale.

Stadiul implementării acquis-ului Schengen la nivelul Inspectoratului
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.

Informare privind măsurile ce vor fi executate de către Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean „Gl. Bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, în perioada
sărbătorilor de iarnă.

Raport privind activitatea desfăşurată de către Biroul Vamal Naidăş
în perioada 01.01. 30.11.2010.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

5.
-

Simfonia, sau, dac şi
şi-a interpretat toate ariile posibile. Cu

diferen
şi interpre

şnite printre din

şi o
alternan

şene - cu câteva excep şi
şoara, Reşi şi ş -

s şi arate adev
şite cârpeli

de prim
şnica plac

şele din Caraş-Severin dar, mai cu seam
şi

şitele gropi au produs şi produc atâta pagub

şi service-urile. Sau poate
c şte.
Acum, gropile din Reşi

şi în prezent nesemnalizate, punând zilnic
nervii şoferilor la încercare. Colac peste pup

şi Drumuri care a
preluat dou

şi

şi, de aici, cu un alt drum na

şi
şi

şi nu centrul municipiului, fapt ce ar fi permis
refacerea unui întreg traseu mportant din municipiu.

Nici drumurile jude
şi şi, mai departe, cel na

şadar, a fost, la un moment dat, o
suprafa

şoferi!Acum s-a mai asfaltat şi aici câte ceva, în urma
interven
şedin şi noi aloc

şi

şedintele jude

şi 2007 în Caraş-Severin a fost un interval în
care s-a investit în drumuri mai mult decât în întreaga
perioad

şi de ce s-au f
şi nu de şase metri.

Preşedintele a ar
şi înAustria, Germania, Fran

şor de între

ă vre

ă ascultătorii, recte participan
ă măsură. Iar „interpretările”

lor scrâ ănă a muzică.
A fost suficientă ceva zăpadă de anul trecut,
coroborată cu cea de anul acesta, chiar pu ă,

ă repetată, înghe
ără

ă- ărata lor natură.Aceea de lucru făcut
în pripă, cu materiale proaste, sau nesfâr

ăvară. Pentru că de covoare asfaltice, nici
vorbă. Nu sunt bani, este ve ă a autorită

ă capita
la jude ătat, pu ător.
Nesfâr ă
participan ăm că nu prosperă
magazinele de piese auto
ă prosperă, dar fiind prea multe nu se cunoa

ările de frezare în zonele afectate de lucrările
ISPA, sunt

ăză,
Compania Na ă de Autostrăzi

ă tronsoane de drum na
ă Re

ărilor exact bulevardul care făcea legătura cu
Centrul Civic

ă Re

ă Re ădinari
ătură

cu Clisura Dunării, a
ă de-a dreptul lunară, bombardată parcă de

furtuni de meteori ărată plăcere pentru

ă a forului jude ări
financiare pentru drumuri, inclusiv pentru traseul
Re ădinari.

„Cele mai expuse tronsoane de drumuri au fost
cele nereabilitate, sus ăverde,
pre
ăcut în 2005 rezistă. Vă reamintesc însă că între
2005

ă 1990-2005.”
Sorin Frunzăverde explică ăcut

drumuri de patru metri lă
ătat că asemenea drumuri se

găsesc

ăverde, sunt mai u

ţi, opereta gropilor re ţe
ne din acest an

ţa c ţii la trafic,
sunt ţi, în egal

ţi nu prea seam

ţin
ţ ţ-dezgheţ, pentru ca dru

murile c ţii notabile: Re ţa-
Timi ţa-Anina sau Re ţa-Caransebe

ţilor.
Ora

ţului, Re ţa, au ar ţin spus, îngrijor

ţilor la trafic, încât ne mir

ţa s-au mai astupat cât de cât,
dar lucr

ţional
ţional ce

traverseaz ţa, exclude acum din calendarul
asfalt

ţional, cel

care leag ţa de Anina. Pentru Companie
“kilometrul zero” al Re ţei a devenit astfel Pasajul din
Triaj

ţene nu stau grozav. Cel care
leag ţa de Gr ţio
nal, care ajunge la Moldova Noua - singura leg

ţ
ţi. O adev

ţiei Consiliului judeţean. În plus, ultima
ţ ţean a statuat

ţa-Gr

ţine Sorin Frunz
ţului. Drumurile noi pe care le-am

f

ţime

ţa sau Belgia, în
condiţii de trafic mult mai intens. Aceste drumuri, e
convins Frunz ţinut.

-

-

-

i

-

(Dan Apostolescu)

Pre ă
forma ării indemniza

ării perioadei de acordare a acestora cât ă de diminuarea cuantumului acestora.
Conservatorii au decis să apere în instan ă drepturile acestor mame ă le reprezinte. Pentru a putea să
pună în aplicare mai u

ă, însă, doar la
reprezentarea gratuită a mamelor în instan ă. Partidul Conservator asigură reprezentarea în instan ă a
mamelor afectate de eventualele măsuri abuzive ale autorită

ă reglementeze ă îmbunătă ă statutul mamei
ă de doi ani

ă 42 de mămici din Cara ă acum asisten ă juridică.

şedintele Filialei Caraş-Severin a Partidului Conservator, Ioan
şte modific şterea copilului, atât din punct

de vedere al diminu şi fa
şi s

şor acest sprijin acordat mamelor PC a încheiat un protocol cu Asocia
şi a Asocia

şi promovarea de proiecte
legislative care s şi s şi protec

şi poate fi prelungit printr-un act adi
ş-Severin au solicitat pân

Ţundrea, a declarat recent c
ţiunea sa se împotrive ţiilor actuale pentru cre

ţ
ţ

ţia M.A.M.E. În
opinia conservatorilor dar ţiei M.A.M.E, acest protocol nu se limiteaz

ţ ţ
ţilor statului

ţeasc ţia copilului în România.
Protocolul este încheiat pentru o perioad ţional. Ţundrea
susţine c ţ (DanApostolescu)

Conservatorii apără mămicile în instanţă

Injec]ie financiar@ pentru drumurile c@r@}ene

Guvernul a decis extinderea num@rului de persoane
care contribuie la asigur@rile de s@n@tate

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care extinde numărul de per
soane care vor contribui la Fondul Naţional Unic deAsigurări de Sănătat

Astfel, de la 1 ianuarie 2011 vor plăti contribuţie la Fondul Naţional Unic
de Asigurări de Sănătate, în valoare de 5,5%, încă două categorii de
persoane: pensionarii cu venituri peste 740 lei şi cea mai mare parte din
categoria revoluţionarilor, cu excepţia revoluţionarilor răniţi şi a celor răniţi
reţinuţi. În cazul pensionarilor cu pensii mai mari de 740 de lei, contribuţia
de 5,5% la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, se va aplica
întregii sume.

Cseke Attila, ministrul Sănătăţii, a declarat că principiul de la care s-a
pornit în momentul luării deciziei extinderii numărului de contribuabili este
acela că „Sănătatea costă”.

-
e.

Guvernul Romaniei, 06.12.2010

Rezultatele test@rii OECD-PISA 2009 în România
M

-
arţi, 7 decembrie 2010, la Secretariatul OECD - Educaţie, din Paris a

fost făcut public Raportul internaţional OECD - PISA 2009 pentru Evalua
rea Elevilor. Centrul Naţional PISA 2009 a organizat testarea elevilor de 15
ani, eşantionaţi de Consorţiul PISA 2009 în data de 18.03.2009. La testare
au participat 4776 de elevi din 159 de instituţii de învăţământ din România.

În Raportul internaţional PISA 2009 Results: What students know and
can do (vol. I) sunt prezentate următoarele informaţii de interes general,
referitoare la performanţele sistemului educaţional românesc în acest ciclu
de evaluare:

Pe scala generală Citire/Lectură (domeniu principal pentru evaluarea
din 2009, în funcţie de care se face clasificarea finală), România ocupă
poziţia 49 din 65 de ţări participante, cu un scor mediu statistic de 424,
semnificativ sub media ţărilor OECD

Pe scala domeniului Matematică scorul mediu obţinut este de 427, iar
pe scala domeniului Ştiinţe scorul este de 428. În ambele situaţii rezultatele
sunt semnificativ sub media ţărilor OECD.

Rezultatele obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele
obţinute de România la precedentul ciclu al programului, PISA 2006 (locul
47 din 57 de ţări participante), în care domeniul principal a vizat ştiinţele.

România a participat la programul OECD - PISA 2009 (Programul
Internaţional OECD pentru Evaluarea Elevilor), conform HG nr. 915 din
08.08.2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 16.08.2007. Centrul
Naţional Pisa 2009 a fost înfiinţat, în baza OMECT nr. 1880 din 31.08.2007,
de către Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare din Învăţământul
Preuniversitar (CNCEIP), actualmente Centrul Naţional de Evaluare şi
Examinare (CNEE).

�

�

BIROUL DE PRESĂ, ,edu.ro07.12.2010

Calificare, Orientare }i Recalificare Profesional@
SC EUROPEAN STEPS SRL în parteneriat cu Asociaţia Barnabas

ţului Cara

ţat din FONDUL SOCIAL
EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOL
TAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 „Investe

ţie 5.1 „Dezvoltarea
Principalele activit ţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului, în perioada

decembrie 2010 - octombrie 2012, sunt:
Activitatea de informare ţint
Activitatea de informare
Activitatea de instruire, ce va consta în susţinerea urm

Cursanţii vor primi diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei
ţiei Sociale.

Activitatea de mediere.
Activit ţile proiectului sunt destinate exclusiv

ţa
Relaţii suplimentare privind acest proiect pot fi obţinute la punctul de

lucru al societ ţii din Re ţa, B-dul A.I Cuza, nr. 20, la tel/fax 0355-429536
sau la adresa de e-mail: european_steps2010@yahoo.com, persoan

şi
Camera Agricol ş-Severin deruleaz

şi
Recalificare Profesional

şte în oameni!”, axa
prioritar

şi implementarea m

şi selectare a persoanelor din grupul
şi consiliere;

şi Protec

şomerilor şi vor fi
desf şurate în municipiul Reşi şi în localitatea Soceni .

şi

ă a Jude ă, începând din luna
noiembrie 2010, proiectul „Centrul European de Calificare, Orientare

ă - CECORP“ cofinan

ă 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de
interven ăsurilor active de ocupare”

ă

ă;

ătoarelor
cursuri: „Operator calculator”, „Contabilitate - nivel de bază”, „Apicultor”,
„Agricultor în culturi vegetale”, „Brutar - patiser”, „Croitor îmbrăcăminte
după comandă”.

ă
ă

ă
ă de

contact: Isabella Popescu Manager proiect.

-
-

.

1.
2.
3.

4.



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

3

2 10
10
10

2 10 1
3 10 1
6 10 1
7 10 1
8 10 145,8312

9 nov. ‘ 142,2913
30 nov. ‘ 145,4633
1 dec. ‘ 145,4633

dec. ‘ 45,2636
dec. ‘ 45,0274
dec. ‘ 47,2395
dec. ‘ 47,3723
dec. ‘

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,30
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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

8 9 10 25 26 29 30 111 12 15 16 17 18 19 22 23 24 2 3 6 7 88 9 10 25 26 29 30 111 12 15 16 17 18 19 22 23 24 2 3 6 7 8

8 8Noiembrie - Decembrie 20108 8Noiembrie - Decembrie 2010

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 | |9 - 15 Decembrie 2010
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BNR menţine rata dobânzii de referinţă pentru luna decembrie la 6,25% Guvernul a înaintat Parlamentului, spre aprobare, proiectul Legii bugetului de stat pe
anul 2011 şi proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Ultima vizită de evaluare a României pentru aderarea la spaţiul Schengen se
desfăşoară în perioada 6 - 10 decembrie Guvernul aloca 2,5 milioane de lei pentru susţinerea revistelor culturale Legea pensiilor, reexaminată la solicitarea
şefului statului, prin care se stabileşte vârsta standard de pensionare de 63 de ani la femei şi de 65 de ani la bărbaţi, a fost adoptată de plenul Camerei Deputaţilor

Începând cu data de 3 decembrie 2010, s-a reluat
sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare
în temeiul H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme
de ajutor de stat privind asigurarea

, cu modificările şi completările ulterioare,
informează Ministerul Finanţelor Publice.

dezvoltării economice
durabile

Pentru anul 2011, Ministerul Muncii propune
acordarea a 5.500 de

, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă,
printr-un proiect de act normativ. Potrivit Ministerului
Muncii, în 2010 au fost eliberate aproximativ 2100
de autorizaţii de muncă pentru străini.

autorizaţii de muncă pentru
străini

4
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H.G. nr. 1095/2010 pentru modificarea H.G. nr.
755/2010 privind schema de ajutor specific acordat
produc

-

. -

-

-

-

-

ătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

ătă ă
ă ecologică (M.O. nr. 751/10.11.2010)

H.G. nr. 1081/2010 pt modificarea art. 411 din Regula
mentul privind organizarea ă

ă

ă, execută, verifica ă instala

ă

ănătă

ă

ării fondurilor în
agricultură (M.O. nr. 766/16.11.2010)

Legea nr. 206/2010 pentru modificarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circula ă

ăinătate (M.O. nr. 767/17.11.2010)
Legea nr. 207/2010 privind completarea Legii nr.

273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ări
sociale (M.O. nr. 767/17.11.2010)

Ordinul Ministerului Culturii, Cultelor

ă
(M.O. nr. 768/17.11.2010)

şi a
H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice
pentru îmbun

şi desf şurarea procedurilor
pentru valorificarea bunurilor scoase din func

şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în
administrarea Ministerului Administra şi Internelor,
aprobat prin H.G. nr. 81/2003 (M.O. nr. 752/11.11.2010)

Ordinul Autorit
şi com

pletarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor

care proiecteaz şi exploateaz

şedintelui Autorit

şi a listei indicatorilor de performanta a activit

şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar (M.O. nr. 765/16.11.2010)

Legea nr. 219/2010 pentru modificarea O.
şi acvacultura (M.O. nr.

765/16.11.2010)
O.u.G. nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea

unor acte normative din domeniul aloc

şi alte drepturi de asigur

şi Patrimoniului
Na

ţirea calit ţii produselor agricole în sec
torul de agricultur

ţiune,
precum

ţiei

ţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 29/2010 privind modificarea

ţii
electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordi
nul pre ţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 90/2009 (M.O. nr. 757/12.11.2010)

Camera Auditorilor din Romania - Norma din 2010 pri
vind autorizarea firmelor de audit (M.O. 762/16.11.2010)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1384/2010 privind
aprobarea modelului-cadru al contractului de manage
ment ţii
managerului spitalului public (M.O. nr. 764/16.11.2010)

Legea nr. 213/2010 privind modificarea art. 36 din
Legea nr. 160/1998 pentru organizarea

u.G. nr.
23/2008 privind pescuitul

ţii a cet ţenilor
romani în str

ţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de
acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologic

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Inspecţia Muncii va fi conectată la Sistemul
pentru Apeluri de Urgenţă - 112 astfel încât, după
producerea unui accident de muncă, inspectorii să
fie informaţi pentru a prelua cazul, potrivit unui
proiect de HG, elaborat de Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
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Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind
regimul materiilor explozive a suferit mai multe
modific

ţi
cet ţenii mai ales acum în pragul s

Ultimele modific
ţa de rgenţ

Astfel denumirea de obiecte artizanale
ţie pe baz

Articolele pirotehnice se clasific
ţie de tipul de utilizare a acestora sau

de scopul

Articole pirotehnice de divertisment, care, la
rândul lor, se clasific

categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment,
care prezint

ţii
restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de
divertisment destinate utiliz

ţia de locuinţ
categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment,

care prezint
ţii

restrânse,

categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment,
care prezint

ţii deschise, vaste, al c
ţii umane

categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment
de mare risc, cunoscute sub numele de "articole
pirotehnice de divertisment de uz profesional", desti
nate utiliz

ţii umane.
Articole pirotehnice de scen

categoria T1 - articole pirotehnice pentru
utilizarea pe scen

categoria T2 - articole pirotehnice pentru
utilizarea pe scen

Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se
clasific

categoria P1 - articole pirotehnice, altele decât
articolele pirotehnice de divertisment

categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât
articolele pirotehnice de divertisment

Un articol foarte important
ţinem seam

ţin

ţia pulberii nece
sare confecţion

ţii de artificier ori de
personal special instruit

Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de dis
tracţie fabricate sau confecţionate pe baz

Obiectele artizanale de distracţie, fabricate
ţionate pe baz

ţionate în limba român
ţiunile de folosire,

termenul de garanţie, precum

ţie de conformitate pentru
fiecare produs care se prezint

Conform art. 26’3 vânzarea obiectelor artizanale
ţie fabricate sau confecţionate pe baz

ţiile legii.
Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte

artizanale de distracţie pe baz

ţilor administraţiei locale.
Se interzice folosirea obiectelor artizanale de

distracţie pe baza de articole pirotehnice în urm
ţii:
între orele 24.00 ţia perioadelor

autorizate, precum
ţional sau internaţional, în baza aprob ţilor

locale;
la o distanţ ţiile de

locuinţe cu pân ţin de 100 m
faţ

la o distanţ ţiile
electrice de înalt

ţiile
de gaze;

la o distanţ

în locurile în care exist

pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere,
pe aleile pietonale ţii deschise cu aglomer

la o distanţ
Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte

pirotehnice din clasele III
ţii de pompieri,

precum ţie, respectiv
DGPMB, pe a c

Cea mai important

ţiune
ţioneaz

Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţine
rea, transportul, folosirea sau orice alt ţiune cu
materii explozive, efectuate f
ţiune

Când fapta prev

ţit
ţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice efectuat
ţiune

Comercializarea articolelor pirotehnice din categor
iile 1

ţiune

Pe lâng ţiuni, pentru nerespectarea normelor
legale se pot aplica ţiuni contravenţionale
cuprinse între 1000 de lei

ări din anul intrării sale în vigoare ă în
prezent, modificări ce ar trebui să fie cunoscute de to

ă ărbătorilor de iarnă.
ări

ă a Guvernului nr.
67/2010.

ă de amestecuri pirotehnice
ă de amestecuri pirotehnice se

înlocuie
ă de către

producători în func

ă în următoarele categorii:

ă un risc foarte scăzut
ării în spa

ării în interiorul clădirilor cu
destina ă ( exemplu lumânările de tort);

ă un risc scăzut
ăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spa

ătre
pirotehnicieni;

ă un risc mediu, destinate utilizării în
exterior în spa ăror nivel de
zgomot nu este dăunător sănătă

ătre pirotehnicieni;

ării exclusive de către pirotehnicieni ăror
nivel de zgomot nu este dăunător sănătă

ă, care, la rândul lor,
se clasifică în următoarele categorii:

ă, care prezintă un risc scăzut
ătre pirotehnicieni;

ă, care sunt destinate utilizării
exclusive de către pirotehnicieni.

ă în următoarele categorii:

ă, care prezintă un risc scăzut;

ă, care sunt destinate manipulării
ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

ă
ă este articolul 7 care prevede că “persoa

nele fizice nu au dreptul să de ă, să utilizeze, să
transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să
mânuiască materii explozive, cu excep

ării cartu ă
toare, dacă nu fac dovada calită

ă o persoană ju
ridică autorizată ă conform prezentei legi.”

ă de ameste
curi pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasi
ficate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

ă de articole pirotehnice, trebuie
să aibă inscrip ă denumirea,
clasa din care fac parte, instruc

ăstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.
Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze
cumpărătorului o declara

ă, la solicitare, organelor
de control prevăzute în prezenta lege.

ă de
amestecuri pirotehnice se face numai de către
persoanele juridice autorizate în acest sens

ă de articole pirotehnice
numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor
tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea
locului, a perioadei de desfă ăsurilor de
ordine publică revine autorită

ătoarele
situa

ării autorită

ă mai mică de 50 m de construc
ă la 4 niveluri

ă de cele cu peste 4 niveluri;
ă mai mică de 500 m de instala

ă tensiune, de locurile de depozitare

ă mai mică decât cea prevăzută de
reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice

ă
pericol de incendiu sau explozie;

ă riscul producerii de
alunecări de teren, avalan ăderi de pietre;

ări de
persoane;

ă mai mică de 500 m de păduri.

ăriei ă

ărei rază se execută jocuri de artificii.
ă modificare a legii o constituie

faptul că încălcarea normelor legale referitoare la
regimul materiilor explozive constituie infrac

ă astfel:

ă opera
ără drept, constituie infrac

ăzută la alineatul precedent se refe
ră la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau
când cantitatea de exploziv este înso ă de materiale
de ini

ă
fără drept constituie infrac

ătre persoanele cu vârsta sub limita
prevăzută de lege, precum ătre
publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi
utilizate de către pirotehnicieni constituie infrac

ă infrac

şi pân

şi cele mai importante, au fost
introduse prin Ordonan

şi de
distrac şi pentru
scopuri tehnice pe baz

şte cu sintagma „ articole pirotehnice”.

şi nivelul lor de risc, inclusiv nivelul lor de
zgomot astfel:

şi un nivel de zgomot
neglijabil şi care sunt destinate utiliz

şi un nivel de zgomot
sc

şi care pot fi utilizate exclusiv de c

şi care pot fi
utilizate exclusiv de c

şi al c

şi care
pot fi utilizate exclusiv de c

şi articolele
pirotehnice de scen

şi articolele
pirotehnice de scen

şi de care trebuie s

şelor pentru arme de vân

şi nu reprezint
şi înregistrat

şi
confec

şi pericolele care apar la
p

şi
de distrac

şi numai în
locurile autorizate în condi

şurare şi a m

şi 06.00, cu excep
şi a evenimentelor de interes local,

na

şi la mai pu

şi
livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instala

şi
petrochimice ori pentru alte obiective care prezint

şe sau c

şi în spa

şi IV, precum şi T.1 şi T.2, sunt
necesare acordul prim şi al unit

şi avizul inspectoratului de poli

şi se
sanc

şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la un an.

şi P1 c
şi comercializarea c

şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

şi sanc
şi 7500 de lei.

u

-

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
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1.

a)

b)

c)

d)

2.

a)

b)

3.

a)

b)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Inspectoratul de Poli
, R

ţie al Judeţului Cara
urt Ag. C ţa- amona

ş-Severin,
p ător de cuvânt ărbunaru Ancu

Modific@ri ale Legii nr. 126/1995 privind
regimul materiilor explozive

În şedinţa de Guvern de ieri

1.
2.
3.
4.

1.
2.

În şedinţa de Guvern din 8 decembrie,

Tinerii specialişti din învăţământ şi sănătate

Asigurarea obligatorie a locuinţelor

a fost aprobată varianta finală a
Ordonanţei privind indemnizaţia pentru mame:

Părinţii care vor avea copii începând cu 1 ianuarie 2011 vor putea
alege una dintre următoarele opţiuni.

Prima opţiune are următoarele componente:
durata indemnizaţiei pentru creşterea copilului - 1 an;
cuantumul indemnizaţiei cuprins între 600 şi 3400 de lei;
posibilitatea concediului fără plată până la 24 de luni;
primă de 500 de lei pentru reîntoarcere la muncă, dacă acest lucru

se petrece în intervalul primelor 12 luni. Prima se acordă lunar, până ce
copilul împlineşte doi ani.

Al doilea pachet opţional pe care părintele îl are la dispoziţie este
format din următoarele componente:

durata indemnizaţiei pentru creşterea copilului - 2 ani
valoarea indemnizaţiei va fi cuprinsă între 600 de lei şi 1200 de lei

Părinţii pot alege doar un pachet opţional şi nu pot avea beneficii din
ambele pachete puse la dispoziţie.

Pentru beneficiarii în plată a indemnizaţiei de creştere a copilului
situaţia pe care o au astăzi rămâne neschimbată.

a fost aprobată, în primă
lectură, o nouă modificare a Codului Fiscal şi anume introducerea
contribuţiilor sociale în Codul Fiscal.

Concret, se va stabili foarte precis baza de calcul pentru contribuţii, iar
declararea se face printr-o singură declaraţie fiscală, fie electronică, fie
pesonal dar la o singură instituţie, la Fisc. Prima declaraţie unică se va
depune până în 25 februarie.

vor avea prioritate la
cumpărarea locuinţelor ANL în apropierea locului de muncă, potrivit unui
proiect de act normativ elaborat de MDRT. Astfel, după expirarea a cel
puţin un an de închiriere neîntreruptă, locuinţele pot fi vândute la cerere,
chiriaşilor.

împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren sau inundaţiilor se poate încheia până la data de 15
ianuarie 2011, potrivit prevederilor legale, prima de asigurare diferind în
funcţie de tipul locuinţei. Proprietarii locuinţelor care nu încheie o poliţă de
asigurare riscă amenzi de până la 500 de lei.

A început culegerea în teren a datelor
Recens@mântului General Agricol

Acţiunea de culegere în teren a datelor Recensământului General
Agricol (RGA) a fost demarată joi, 02 decembrie 2010. Recensământul
este efectuat în colaborare de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub
coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul GeneralAgricol.

Datele vor fi culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori, pentru
exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare,
sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, pentru unităţile cu
personalitate juridică. Toate informaţiile obţinute în teren de către recenzori
pe baza declaraţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole au caracter
confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice.

Perioadele de referinţă pentru declaraţii sunt:
Ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale;
Anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 1 octombrie 2010),pentru

terenuri şi celelalte informaţii;
Ultimii trei ani, pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată.
În activitatea de recenzare sunt implicaţi aproximativ 30.000 de

recenzori, 5.000 recenzori şefi, 3.250 de coordonatori şi 140 de recenzori
pentruAncheta de control.

Comisia Centrală pentru Recensământul General Agricol a decis crea
rea unui centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24. Doritorii se
pot adresa centrului de contact prin telefon, la numărul 1741 în reţelele
Vodafone, Orange şi Cosmote sau 021.9201 în reţeaua Romtelecom, prin
fax la numărul 021.318.18.73 şi prin e-mail: rga2010@insse.ro

Primele rezultate cu principalii indicatori (rezultate provizorii) vor fi difu
zate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi făcute publice şi trans
mise la Eurostat, însoţite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.
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Rusia cere ca NATO să renunţe la acordul său secret prin care se angajează să apere cele trei state baltice împotriva oricărui atac militar Rusia şi Italia vor
desfăşura exerciţii militare comune în 2011 Liderul polonez şi cel rus s-au angajat să deschidă un nou capitol în relaţiile lor, o mişcare care ar putea încheia, în
cele din urmă, secole de duşmănie şi neîncredere Statele baltice au ca scop aderarea la piaţa UE a energiei Italia interzice pungile de plastic pentru
cumpărături din 1 ianuarie Ultimul interviu al lui Lennon a fost făcut public, miercuri, a 30-a aniversare a mortii muzicianului Britanicii ar vota pentru
ieşirea din UE, arată un sondaj publicat la începutul săptămânii

Barack Obama a anunţat un acord de compromis cu
republicanii care extinde toate reduceri de impozite din era Bush,
cu doi ani. Cei mai mulţi democraţii doresc s

ţin venituri mult mai mari.

ă extindă rate scăzute
ale impozitelor pentru venitul persoanelor fizice de până la
200.000 dolari, în timp ce republicanii au militat pentru păstrarea
de reduceri fiscale pentru cei care ob

Uniunea Europeană Rusiaşi au ajuns la un
acord care va permite Rusiei să adere la Organizaţia
Mondială a Comerţului în 2011. După 17 ani de
negocieri, Rusia este cea mai mare economie care
rămâne în afara OMC, organism care reglementează
relaţiile comerciale între cele 153 de state membre.

Conferinţa privind schimbările climatice
se derulează la Cancun între 29 noiembrie şi 10
decembrie 2010. Opiniile privind rezultatele sunt
divergente, situându-se între speranţa ajungerii
la un acord global obligatoriu şi decepţia de după
conferinţa de la Copenhaga de anul trecut.

ONU

Prima navetă spaţială americană fără pilot a revenit pe
Pământ, la şapte luni după ce a fost lansată. Scopul exact al
X-37B a rămas învăluită în secret atunci când a atins
Vandenberg Air Force Base de pe coasta Californiei, la 130
mile nord-vest de LosAngeles.

A fost lansată de o racheta Atlas 5 de la Cape Canaveral,
Florida, pe 22 aprilie, cu o durată maximă a misiunii de 270 de
zile şi se presupune că este un avion spion avansat.
Cunoscută şi sub numele de Orbital Test Vehicle, naveta
construită de Boeing a fost iniţial un proiect NASA, înainte de a
fi preluată de către militari.

Jeremy Eggers, un purtător de cuvânt pentru Vandenberg
Air Force Base, a descris aterizarea încununată cu succes ca
fiind "foarte interesantă" şi a spus că X-37B va reveni în spaţiu
anul viitor. El a mai spus că nu poate vorbi despre o eventuală
încărcătură în spaţiul cargo al navetei, dar a insistat că scopul
principal al misiunii a fost de a testa vehiculul.

Teoriile s-au înmulţit ca urmare a lansării secretoase, cu
unii experţi sugerând că nava este încercarea Americii de
câştigare a dominaţiei militare în spaţiu.

"Suntem foarte încântaţi că programul a completat toate
obiectivele pe orbită prevăzute pentru această primă misiu
ne," a declarat managerul de program, Lt. Col. Troy Giese.

Oficialii au lansat doar o descriere gene
rală a obiectivelor misiunii, inclusiv testarea
instrumentelor de orientare, de navigaţie,
control, protecţie termică şi funcţionarea
autonomă pe orbită, reintrare şi aterizare.

Sute de milioane de dolari au fost
cheltuiţi pe programul X-37, dar suma totală
nu a fost făcută publică. În timp ce masivele
navete spaţiale au fost comparate cu
camioane ce transportă containere, X-37B
este mai mult o maşină sport, cu o
capacitate a portbagajului echivalentă.

Construită de Boeing Co.'s Phantom
Works, nava este înaltă de aproape 3 metri,
are doar 9 metri lungime şi o anvergură de
4,5 metri.

Spre deosebire de navetele spaţiale ale
NASA, acesta a fost proiectată pentru
lansare ca un satelit, aşezată în partea de
sus a rachetei Atlas V, şi poate desfăşura panouri solare
pentru alimentare cu energie electrică pe orbită.

Sub-secretarul adjunct sistemele spaţiale al Air
Force, Gary Payton, a recunoscut că a fost imposibil să

ascundă zona de lansare, dar a fost precaut cu privire la ceea
ce face exact X-37B. "Pentru acest zbor, principalul lucru pe
care vrem să-l subliniem este vehiculul în sine, nu ceea ce se
întâmplă în orbită, pentru că vehiculul în sine este ştirea aici",
a spus el.

-

-

pentru

PRISMA | |9 - 15 Decembrie 2010

Avionul spion american top secret se întoarce pe P@mânt dup@ }apte luni

În urma unui acord încheiat recent de miniştrii transporturilor
din UE, reuniţi la Bruxelles, conducătorii auto vor fi sancţionaţi
pentru infracţiunile rutiere comise în străinătate, printre care se
numără cele patru cauze principale care stau la originea a 75 %
dintre decesele de pe şosele excesul de viteză, nerespectarea
semafoarelor, neutilizarea centurilor de siguranţă şi alcoolul la
volan.

Cifrele din UE indică faptul că şoferii aflaţi în străinătate
reprezintă 5 % din trafic, însă sunt responsabili de aproximativ 15
% din numărul de infracţiuni legate de excesul de viteză. Cei mai
mulţi rămân nepedepsiţi, deoarece este imposibilă urmărirea lor
după întoarcerea în ţara de origine.

Propunerea de directivă privind aplicarea transfrontalieră a
legislaţiei în domeniul siguranţei rutiere are ca scop remedierea
acestei situaţii. Miniştrii de resort au ajuns la un acord asupra
textului care vizează infracţiunile rutiere cu un impact major
asupra siguranţei pe şosele, printre care se numără cele patru
cauze principale care stau la originea a 75 % dintre decese:

1. excesul de viteză
2. nerespectarea semaforului
3. neutilizarea centurilor de siguranţă
4. conducerea automobilelor sub influenţa alcoolului
precum şi
5. conducerea automobilelor sub influenţa drogurilor
6. neutilizarea căştilor de protecţie
7. utilizarea ilegală a benzii de urgenţă
8. utilizarea ilegală a telefonului mobil în timpul condusului.

Propunerile vor permite identificarea conducătorilor auto din
UE şi sancţionarea acestora pentru infracţiunile comise în alt stat
membru în afara celui de înmatriculare a automobilelor. Practic,
noile norme vor permite înfiinţarea unei reţele electronice pentru
schimbul de date, care să dea posibilitatea transmiterii datelor
necesare între ţara în care s-a comis infracţiunea şi cea în care
este înregistrat automobilul. După identificarea numelui şi a
adresei proprietarului, acestuia i se va trimite o înştiinţare,
conform modelului prevăzut în propunerea de directivă.

Este de competenţa statului membru în care a avut loc
infracţiunea să decidă modalitatea de acţiune după comiterea
infracţiunii. Directiva nu armonizează nici natura infracţiunii, nici
sancţiunile aplicabile. Prin urmare, legislaţia naţională a statului
membru în care s-a comis infracţiunea este cea care se aplică
atât în ceea ce priveşte natura infracţiunii, cât şi sancţiunile.

Propunerile legislative trebuie aprobate prin vot în cadrul
Parlamentului European înainte de a deveni legi. Statele
membre vor dispune apoi de o perioadă de doi ani pentru
transpunerea legislaţiei UE înainte ca aceasta să intre în vigoare,
probabil în 2013.

Programul de acţiune pentru siguranţa rutieră 2011-2020 al
Uniunii Europene, lansat în iulie 2010, îşi propune să reducă la
jumătate numărul deceselor rutiere până în 2020.

Propunerile

Cum se va proceda?

Care sunt următorii paşi?

Context:

Bruxelles, IP/10/1646 2 decembrie 2010

Sanc]ionare a conduc@torilor auto care comit infrac]iuni rutiere în str@in@tate

Conform celor mai recente cifre compilate de Comisia
Europeană, peste 10 milioane de persoane folosesc în prezent
un CV (curriculum vitae) „Europass” online în căutarea unui loc
de muncă. Oferind un model standardizat de CV, disponibil în 26
de limbi, Europass îi ajută pe cei care caută un loc de muncă să
îşi prezinte cunoştinţele şi aptitudinile pe piaţă într-un mod uşor
de utilizat pentru angajatorii din toată Europa şi din afara
acesteia. Aproape jumătate dintre utilizatorii Europass au sub 25
de ani.

Europass a fost lansat în 2005 şi a vizat iniţial tinerii care
caută locuri de muncă şi oportunităţi în străinătate; aceşti
utilizatori sunt şi în prezent principalii clienţi. Aproape jumătate
dintre utilizatorii Europass au sub 25 de ani; o treime nu au nicio
experienţă de lucru anterioară şi numai o minoritate are peste 5
ani de experienţă.

Cu toate acestea, feedbackul arată clar că, în timp ce
folosesc Europass pentru a căuta posturi în străinătate, multe
persoane folosesc într-o măsură tot mai mare CV-ul şi când
aplică pentru locuri de muncă din propria ţară.

Europass s-a dovedit a fi popular pentru întreprinderi şi
agenţii de ocupare a forţei de muncă. Marc Vandeleene, PR &
Communication Manager la Manpower Belgia, a declarat: „Într-o
piaţă a muncii în continuă schimbare, care devine tot mai
internaţională, CV-ul Europass facilitează procesele de recrutare
pentru întreprinderi şi îmbunătăţeşte mobilitatea lucrătorilor.
Felul în care candidatul alcătuieşte un CV este influenţat adesea
de cultura propriei ţări. Practicile standard într-o ţară nu sunt
acceptabile neapărat în alta. CV-ul Europass rezolvă această
problemă.”

Sistemul Europass a fost conceput pentru Comisie de către
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

(Cedefop), care îl gestionează în parteneriat cu centrele
naţionale Europass. Centrele naţionale joacă un rol esenţial în
sensibilizarea publicului cu privire la Europass. Tot ele asigură
legătura cu serviciile de orientare a carierei şi de ocupare a forţei
de muncă, precum şi cu angajatorii şi sindicatele.

De exemplu, centrele Europass din Ungaria şi Finlanda au
semnat acorduri cu agenţii de recrutare pentru adoptarea
formatului CV Europass. Alte ţări sunt aşteptate să urmeze acest
exemplu. Peste 200 de întreprinderi germane au contactat
centrul Europass din Germania pentru informaţii privind CV-ul. În
2009, au fost descărcate de pe internet peste 600 000 de modele
de CV de la centrul Europass din Marea Britanie şi 200 000 de la
centrul din Italia.

Comisia explorează sinergii cu portalul de căutare pentru
cariere Euraxess şi portalul pentru mobilitatea locurilor de muncă
EURES pentru a consolida acest succes.

De asemenea, împreună cu centrele naţionale Europass,
Comisia şi Cedefop examinează opţiuni pentru modernizarea
portalului Europass şi a CV-ului însuşi. De exemplu, se
examinează o nouă versiune a CV-ului care vizează profesioniştii
aflaţi la mijlocul carierei.

CV-ul Europass reprezintă un prim pas către elaborarea
noului „paşaport european al competenţelor” care va permite
cetăţenilor să înregistreze mai bine competenţele acumulate prin
experienţe precum programe de formare sau voluntariat în ţara
de origine sau în străinătate. Ca şi CV-ul Europass, paşaportul
competenţelor îi va ajuta pe cei care caută un loc de muncă să îşi
prezinte mai clar capacităţile şi experienţa.

Europass este disponibil în 22 de limbi oficiale UE, plus turcă,
croată, norvegiană şi islandeză.

Bruxelles, IP/10/1655, 3 decembrie 2010

10 milioane de persoane folosesc CV-ul
Europass pentru c@utarea unui loc de munc@

OSCE a aprobat pentru prima dată în istoria sa o
declaraţie comună.

În perioada 1-2 decembrie 2010, în oraşul Astana
s-a desfăşurat summitul Organizaţiei pentru
securitate şi cooperare în Europa, la care au venit şefi
de state şi guverne a 56 de state.

Principalele subiecte pe agendă au fost controlul
înarmării, aspecte privind asigurarea securităţii şi
stabilităţii în lume, inclusiv situaţia din Afganistan,
ajutorul internaţional acordat statului Kârgâstan,
rezolvarea conflictelor îngheţate.

La final a fost adoptată Declaraţia de la Astana,
denumită " În întâmpinarea securităţii colective" , care
a reafirmat valorile existente ale organizaţiei .
Speranţele că summitul va aduce o nouă direcţie şi
scop au fost spulberate, după ce liderii nu au reuşit să
convină cu privire la orice nouă rezoluţie
semnificativă. În principal, cei 56 de membrii nu au
putut ajunge la un consens privind un nou plan de
acţiune de prevenire şi combatere a conflictelor.

Aici sunt prezente, cu o încărcătură importantă,
conflicte vechi, inclusiv cel dintre Republica Moldova
şi regiunea rebelă Transnistria, cele din regiunile
separatiste din Georgia şi disputa Nagorno-Karabah
întreArmenia şiAzerbaidjan.

"Planul de acţiune ar fi trebuit să aibă definit un
mod practic de a continua restabilirea încrederii între
statele participante la OSCE. Aceasta oportunitate a
fost pierdută. La fel şi relevanţa OSCE", se spune în
comunicatul delegaţiei cehe.

A murit Samuel T. Cohen, inventatorul bombei cu
neutroni. El a dezvoltat bomba care foloseşte particule
minuscule în 1958. Ea poate trece prin rezervoare,
ziduri sau clădiri cu pagube minime, dar ucide
oamenii, de obicei prin atacarea sistemul nervos
central. Este, de asemenea, redusă la minimum
contaminarea nucleară pe termen lung.

"Este arma cea mai normală şi morală concepută
vreodată," a declarat Cohen pentru New York Times în
luna septembrie. "Este singura armă nucleară din
istorie care are sens să fie folosită în război. Când
războiul s-a terminat, lumea este încă intactă".

Administraţia Reagan a lucrat la dezvoltarea armei
în anii 1980 şi se crede că alte naţiuni, inclusiv Franţa
şi Rusia, o posedă.

Cohen a lucrat la calculele pentru Fat Man, bomba
nucleară lansată asupra oraşului Nagasaki, Japonia.
Într-o călătorie din 1951, la Seul, Coreea de Sud, a vă
zut un oraş în mare parte distrus de războiul din Coreea
şi a spus mai târziu în memoriile sale, că acele imagini
l-au inspirat să construiască bomba cu neutroni

-

.

După ce Coreea de Nord a lansat un baraj de
artilerie mortal spre o insulă din Coreea de Sud pe 23
noiembrie, oficialii americani au acuzat China că a
închis ochii la încălcarea din partea părţii nord-
coreene a Rezoluţiile Consiliului de Securitate,
acordurilor internaţionale şi a armistiţiului din 1953
care a stopat Războiul Coreean.

Acuzaţiile marchează o nouă deteriorare a tonului
şi direcţiei relaţiei SUA cu gigantul din Asia în timp ce
ambele ţări se pregătească pentru un al doilea
summit, programat luna viitoare, dintre preşedintele
Obama şi omologul său chinez, Hu Jintao.

Între timp, Washingtonul îşi redefineşte relaţia sa
cu Coreea de Sud şi Japonia, creând un potenţial bloc
anti-China în nord-estulAsiei.



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

Vând în Re ţa schiuri, 75 lei;
aeroterm

ţa porc 8 lei/kg.
Tel. 0734-150750. (R.R)

Vând în Oţelu Ro
ţi, 10 lei/cartea. Tel. 0355-

401982. (R.R)

Vând instalaţie nou

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

Vând în S

ţea 6 luni, 1500 lei;
curci, g ţe. Tel. 0743-508299.

Vând cazan 300 l cu r

ţa cuptor electric,
100 lei; tv Goldstar, 100 lei; menghi-
n

ţar sufragerie
extensibil 800 lei neg; diverse
goblene. Tel. 0756-040911. (R.R)

Vând în Boc

ţa saltea pneuma-
tic

ţeav

ţa palton blan

ţa birou, 170 lei,
scaun 20 lei; birou mi mic 70 lei, tot
neg. Tel. 0355-802427. (R.R)

ă ă

ă, 50 lei; canapea nouă
550 lei neg. Tel. 0786-483218,
0770-456679. (R.R)

Vând în Luncavi

ăr

Vând în Lăpu

ă din import,
de împră ă ăminte, cu
accesorii

ăvâ
ăura

ădinari 9 purcei, 400
lei/bucata; vi

ăini, ra
ăcitor 1000

€. Tel. 0721-590964. (R.R)
Vând purcei. Tel. 0752-304051.
Vând în Re

ă mare, 100 lei. Tel. 0770-506829,
0355-405662. (R.R)

Vând în Caransebe
ă, 35 lei; col

ă de găurit,
1500 lei. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând în Re
ă 2 persoane, 100 lei neg; 2 pla-

pume o persoană, 20 lei/bucata. Tel.
0355-805464, 0770-369155. (R.R)

Vând în Anina cuier de tăiat
porci, 200 lei; bazin de tablă de 3
mm, 1500 l, 200 lei; 15 plăci azboci-
ment mari, 20 lei/buc.; Biblie foarte
veche, 300 lei; corniere de 30 mm, 3
lei/ml; ă plastic, 20 lei bucata.
Tel.0255-240368, 0721-250804. (rr)

Vând în Sacu 2 porci, 7 lei/kg.
Tel. 0744-922400. (R.R)

Vând în Goruia curcani, 90 lei
bucata neg. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)

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

Vând în Bini

Vând în Re

.

şi

şu vin roşu 6
lei/l; c

şnicel banzic
orizontal nr. 3, de Alba-Iulia, 1000 €;
cherestea de cireş, stejar, paltin,
etc. Tel. 0762-606824. (R.R)

ştiat îngr ş
şi garan

şin (Arad) 5
t şi. Tel. 0257-557577. (R.R)

Vând în Gr

şi

ş saltea 1
persoan

şa cazan 120 l, 900
€; bazin plastic 1000 l, 300 lei;
polizor, 1000 lei, maşin

şi

şi

ş porc, 8 lei/kg. Tel.
0761-043038. (R.R)

şi

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ă de
sunet externă (USB); supor

€
Vând joc Sony Play Station 2,

manete, 10 jocuri, 210 lei sau
schimb cu telefon mobil. Tel. 0733-
603862.

Tel. 0733-603862.
Vând 2 biblioteci + căr

ă stare. Tel. 0355-
801140, 0255-253973.

ăr

ărat
în 2007, 450 lei. Tel. 0255-221149,
0721-931979. (R.R)

Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor, 800
lei; 3 paltoane piele întoarsă, îmblă-
nite; goblen Cina cea de Taină, 400
€ ătorii, 200 €; candelabre,
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)

Vând panou termopan 176/174
cm. Tel. 0255-206065. (R.R)

Cumpăr pernă aer tip cric, pistol
pneumatic. Tel. 0740-068548. (R.R)

ă
nouă nem ă pe benzină, Stihl,
600 lei; motocositoare nouă, 600 lei;
schiuri

ăci de zăpadă, 250 lei,
aparate de fitness, 150 -600 lei;
bandă alergat, 600 lei; set canapele
3, 2,1, 1000 lei; televizoare color,
diferite mărimi,150-200 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Cumpăr în Boc ă
ă-

sura; Vând porc, 8 lei/kg; 7 purcei,
300 lei perechea neg; balo

ţe
Bratca (placaj de c ), chiar

Vând 2 boxe de 12 ţoli, 200 W; 2
subwoofere de 18 ţoli, C18ELF, de
800 W RMS; 2 puteri 2x500

ţi boxe;
toate cablurile necesare. Preţ 1.200

u Tel. 0766-683102.

Vând jocuri originale Sony Play
Station 2 sau 3, Nintendo WII, PSP,
20 lei bucata.

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.

ţi, m

ţeasc

ţi mari
de grâu

ţi paie, 10
lei balotul. Tel. 0740-770047. (R.R)

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

şi
2x400; mixer Soundcraft, plac

şor neg.

şi Secer

Vând canapea 600 lei; drujb

şi bocanci de schiuri, 150 lei
perechea; pl

şa cantit
şi porumb, ofer 10 lei/m

Vând în Percosova porc de 145
kg; motor electric. Tel. 0756-
970682. (R.R)

Vând frigider Zanussi, 203 litri,
congelator 50 l, clasa consum A, di-
mensiuni, 170/55/60 cm, cump

Tân ţ f
ţ, poate fi

ţie
serioas

pentru ţie. E-mail:
russu_i2000@yahoo.com

ăr, drăgu ără copii doresc
să cuosc o fată din jude

ă vrea o rela
ă, căsătorie. Tel. 0720-

784950.
Bărbat 47 ani, caut femeie 25-45

ani distrac

şi
de la sat, şi care s

(continuare )în pagina 7
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6

Auto-Moto-Velo

Vând motoscuter Piaggio, 39
cmc, 600 lei neg. Tel. 0255-233523
(dup

şa Golf 3 din 1995,
1,8, taxe la zi, 1800 € neg; 2ATV-uri,
130 €/bucata; 4 biciclete, 100 lei/bu-
cata neg. Tel. 0748-739401. (R.R)

Vând în Nicolin

şi

ş Dacia Break, din
1990, 500 €. Tel. 0729-113724 (R.R)

ă ora 15.00). (R.R)
Vând în Boc

ă, închidere
centralizată, 7 locuri, 2000 €. Tel.
0730-426621. (R.R)

Vând în Ezeri

ţ voucher. Tel.
0764-563280, 0749-103517. (R.R)

Vând în Re ţa Chrysler
Voyager, 3,5, turbodiesel, din 1996,
înscris în Bulgaria, clim

Vâ

ţ

ţa cauciuc nou Kor-
moran pt. Logan (roata de rezerv
pt. împerechere

ţie 1996, 2500 cmc, stare bun
€

Vând Kawasaki GSZ, motor de
500, 1000 € neg. Tel. 0724-263442.

ţi, 50 lei
bucata; 4 cauciucuri de iarn

ţi; Opel Astra break
caravan din 1996, 1,6, benzin

ţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând în L

â

nd cauciucuri de iarn cu
jante de Golf 3, 175/70R13, stare
perfect , pre negociabil. Tel. 0741-
095663.

şi

Vând microbuz Iveco, an fabri-
ca

şnicel Opel Fron-
tera înscris, 4000 €; Dacia Papuc 5
locuri, 1250 €; TAF 10.000 €; tractor
1010 DT echipat forestier, 5200 €.
Tel. 0762-606824. (R.R)

Vând 2 discuri fr şi filtru aer,
noi, pentru Peugeot 406. Tel. 0723-
047507. (R.R)

Vând Opel Vectra 120 CP, din
2007. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (R.R)

ă

ă

Vând în Re
ă)

. Tel. 0766-683102.

ă,
2000 . Tel. 0744-644975.

ă, euro 2, 2100 €; 4 cauciucuri de
iarnă 155/70/13 cu gen

ă 155/
80/13 cu gen

ă,
servo total, cauciucuri noi de iarnă,
1200 €. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instala

ăpu

nă

Vând Ford Mondeo break cara-
van, 1.6, ABS, închidere centraliza-
t

mobilat sau gol, ref

şa Montan

şi

ş cas

şi

şu garsonier

şi

ăcut total. Tel.
0761-125242.

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

ă în Boc ă,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R.R)

Vând în Re ă Comisa
riat, apartament 2 camere, îmbună
tă ă, 25.000 € neg. Tel.
0355-405662, 0770-507829. (R.R)

Vând apartament 2 camere, în
Săcălaz, et. 2, 18.000 € neg. Tel.
0755-221212. (R.R)

Vând în Ezeri ă 4 camere,
grădină 1400 mp, 45.000 €. Tel.
0729-113724. (R.R)

Vând în Percosova casă 3
camere, mobilate, 18.000 € neg. Tel.
0756-970682. (R.R)

Vând în Re

ă, termopane, 21.000 € sau
schimb cu apartament 3 camere +
diferen ă. Tel. 0751-075680. (R.R)

Vând în O ă
transformată din confort 3 în 1,
utilată, mobilată, 8000 € sau schimb
cu casă în împrejurimi. Tel. 0762-
697957, 0255-530052. (R.R)

Vând casă în Moroasa, 25.000 €
neg. Tel. 0771-218795. (R.R)

Vând în Re
ă, parter, gratii la fereastră,

mobilată, îmbunătă ă, 22.000 €
neg. Tel. 0766-494477. (R.R)

ţit, 29.000 €. Tel.
0722-441304. (R.R)

Vând cas

ţa lâng -
-

ţit, central

ţa, Al. Gladiolelor,
apartament 2 camere, confort 2,
central

ţ
ţelu Ro

ţa, Micro 4, gar-
sonier

ţit

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

ţigl
ţigl

ţa c

Vând convector 200 lei; hain

neg. Tel. 0748-951088.
Vând combin

ţe, pantaloni, bluze, fâ

ţuri
foarte mici. Tel. 0748-205247.

Ofer 2 c ţelu
ţi, juc

ţ avantajos. Tel. 0727-145623.
Vând ma

ţi sau brazi în ghiveci, im-
port Danemarca, livrare în Bucu-
re

ţa. Tel. 0751-
132460 sau la 0752-123434.

Vând radio vechi pe l

ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă

ă de Jimbolia,
40 bani/buc; ă măruntă, 20 bani/
buc; canapea fixă 2 persoane, 350
lei; dormeză 80 lei; plasă sârmă,
3,56 lei/kg. Tel. 0729-070819. (R.R)

Vând în Jamu Mare purcei, 400
lei bucata; porc 8 lei/kg, asigur
transport gratuit. Tel. 0742-544119.

Vând rochie de mireasă, 600 lei
neg. Tel. 0767-301066. (R.R)

Vând în Re ărucior copii,
200 lei neg. Tel. 0726-878510,
0355-426867. (R.R)

ă
blană cu glugă, 150 lei. Tel. 0355-
410549.

Vând urgent orgă Kawai, KI la
220 €

ă Philips, 150 lei,
dvd Eboda la 140 lei neg. Tel. 0741-
124564.

Vând îmbrăcăminte copii 1-4
ani; rochi

ăturici; palton damă
ă, toate la pre

Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 8 jocuri originale, internet,
wireless, mp3, 720 lei sau schimb cu
telefon mobil. Tel. 0733-603862.

ă
ă de 2 luni deparazita ău

ăptămâni 200 lei,
Mehadia. Tel. 0374-030605.

Vând masă masaj profi nouă,
pre

ă de cusut Singer
veche 400 € fix. Tel. 0727-145623.

Oferim brazi de crăciun naturali,
brazi tăia

ă. Podoabe
de pom

ărimii. Preturi speciale
peste 10 brazi. Tel. 0747-202499.

Vând urgent 2 metri cubi de
lemne de foc, la Re

ămpi din
1940 Orion 612. Tel. 0723-894929.

Vând două freze pentru lemn
stratificat frezele pentru u

ş
ş

ş
ş

ş

Vând în Sacu 3 porci, 7,5 lei/kg
neg. Tel. 0761-146068. (R.R)

Vând în Bocşa

şi

ş
gros, p şi
pantaloni dam

şi pechinezi, în
vârst şi,
doar unor iubitori de animale! Tel.
0721-801188.

Vând porc 120 kg 8 lei/kg şi
purcei 10 s

şin

şti, calitate deosebit
şi picior suport de brad

adecvat m

şi

şi de la
Asco Tools. Tel. 0722-515138.

-
-

-

Vând Dacia 1310 din 2000,
44.000 km sau schimb cu 3
vouchere. Tel. 0720-154288. (R.R)

ă, din 2000,
acoperită cu fibră, 900 € neg. Tel.
0740-145324. (R.R)

Vând în Boc

ă
joasă pe o axă pt tractor; pompă de
injec

ănătoare de păioase;
ma ă de împră ă ăminte;
motor electric de 22 KW

ă, 320 €. Tel. 0761-
043038. (R.R)

Vând Opel Astra 1,6, benzină,
din 1993, înmatriculat, 2000 €. Tel.
0762-685808. (R.R)

Cumpăr cutie viteză pt Golf 2.
Tel. 0740-068548. (R.R)

Vând în Bozovici Dacia Papuc 2
locuri, din 1999. Tel. 0745-686324,
0255-244232. (R.R)

Vând Dacia 1310, 450 € neg.
Tel. 0756-386658. (R.R)

ă

ăr semiremorcă autotu
rism, înmatriculată, care necesită
repara

ă, ieftin. Tel. 0748-351548.
Vând sau schimb Xsara Piccaso

hdi 2001, Volvo V40 1.8 benzină 98,
Laguna 2001 1.8 benzină, toate cu
acte Fran

ă, pre

Vând în Reşi

şi, stare foarte bun

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
şi unul de

30 KW. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând în Biniş Dacia 1310, din

1980, înscris

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.

şie, pre

şi, gri, 1986,
1600 cmc, diesel, stare func

ţa, microbuz Re-
nault Master, 4500 €; jante aluminiu
de 13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând motor IJ pt. dezmembrare,
100 €. Tel. 0745-830085. (R.R)

Vând în Anina Dacia Papuc, 2
u

.
.

.
ţie .

.

Vând 4 jante de VW 5 orificii

sau schimb cu
4 jante

Vând Dacia Solenza, model
Europa, culoare ro ţ 1800 €.
Tel. 0724-053488.

Cump -

ţii. Ofer 100 €. Tel. 0722-
439638.

Vând urgent Daewoo Espero
stare bun

ţa valabile. Tel. 0761-
917212.

Vând autoturism Volkswagen
Golf 2, înmatriculat, 2 u

ţionare
bun ţ 1.000 €. Tel. 0744-
524991.

Vând la preţuri avantajoase
autoturisme Logan, an fabricaţie
2009

ţuri negociabile.

Vând Opel Vectra, înmatriculat
pe C-S, airbag-uri, ABS, închidere
centralizat -

ţio-
nat, servodirecţie, funcţioneaz

ţie 1992,
2.400 € neg. Tel. 0760-094479.

Vând sau închiriez garaj, cons-
trucţie nou eea -

ţa, ap

şi Fiat Panda cu numere roşii,
pre Tel. 0744-
639309.

şi oglinzi elec
trice, turel

şi
arat

ă, geamuri
ă automată, aer condi

ă
ă impecabil, an fabrica

ă, pe Al Narcisei, zo
na Miori ă, curent, canalizare.
Tel. 0726-701580.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa , str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
licitaţie public pentru :

Concesionarea a trei amplasamente pentru construire garaj
înscrise în :

C.F. nr. 31553 Oraviţa, nr. cadastral 31553 cu S = 18 mp;
C.F. nr. 31533 Oraviţa, nr. cadastral 31533 cu S = 18 mp;
C.F. nr. 31523 Oraviţa , nr. cadastral 31523 cu S = 21 mp, conform

H.C.L. nr. 1957/29.11.2010.
Vânzarea imobilelor înscrise în:

C.F. nr. 30478 Oraviţa , nr. cadastral 2579, nr. top 2006/3/1 cu S =
3.522 mp; C.F. nr. 30479 Oraviţa , nr. cadastral 2577, nr. top
2006/1/b/l cu S = 1.442 mp , conform H.C.L. nr. 188/29.11.2010;

Vânzarea imobilului "Teren intravilan cu construcţie" înscris în
C.F. nr. 31351 Oraviţa, nr. cadastral 31351 cu S = 73 mp, conform
H.C.L. nr. 187/29.11.2010.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începand din data de 13.12.2010.

Ofertele se depun pân la data de 20.12.2010, ora 16, la camera
5-registratur .

Licitaţia public va avea loc în data de 21.12.2010, ora 10, cu
repetare în fiecare marţi pân la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.

ă
ă

ă
ă

ă
ă

1.

2.

3.

PRIMAR, Inf. GOGA ION

ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ
Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.

22, organizeaz procedura de negociere direct pentru
concesionarea imobilului înscris în CF. Nr. 4541 BR nr. top. 169 în
suprafaţa de 443,56 mp, pe o durat de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea imobilului se face în scopul crearii unui cadru

organizat i instituţionalizat pentru acordarea de ajutor material i
moral, de a asigura servicii sociale, educaţionale i medicale copiilor
bolnavi sau s raci.

Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind orga
nizarea i desf urarea procedurii de concesionare se achiziţio
neaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea Patrimoniului
Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea
acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise pân la data de 23.12.2010 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou
plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde toate
actele prevazute în instrucţiuni.

Sedinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de
05.01.2011, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.

ă
ă ă

ă

ă

ă
ă

ă ă

ă
ă ă

ă
ă

ş ş

ş ş
ş

ş
ş ş

ş ş

ş ş
ş

ş ş

-
-

PRIMAR JR. MIREL PATRICIU PASCU,

Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere

utilat, mobilat cu central

ţie, situat pe Aleea Dacia.
Tel. 0720-026801.

Vând apartament 3 camere
Lunc

ă nouă,
termopane, zugrăvit, cu 140 € + 100
€ garan

ă 90 mp complet utilat şi
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Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

ţii
de Urgenţă

05.12.2010: incendiu izbucnit
la o cas

ţat.
05.12.2010: incendiu la un

ad

ă din Vărădia, din cauza
co ă

ăpost de animale din Ticvaniul
Mic.

şului de fum necur

30.11.2010: a fost depistat un
tânăr de 16 ani în timp ce condu-
cea un autoturism înmatriculat în
străinitate pe str. Căminelor din
Reşiţa. Tânărul, din cauza lipsei
de experienţă a lovit o maşină
parcată. În urma accidentului a
rezultat doar avarierea celor două
autoturisme.

01.12.2010: accident rutier pe
Calea Caransebeşului în urma
căruia o persoană a fost rănită pe
trecerea de pietoni.

01.12.2010: la Oţelu Roşu, şo-
ferul unui autoturism, nu a adaptat
viteza într-o curbă uşoară la stân-
ga, a pierdut controlul volanului şi
a intrat în coliziune cu gardul îm-
prejmuitor din beton al unui imobil.

02.12.2010: accident rutier pe
DN6, soldat cu rănirea a două
persoane.

02.12.2010: în zona Prislop
Semenic au fost depistaţi cinci

bărbaţi care au tăiat şi sustras un
număr de 31 de brazi şi pe care îi
încărcau într-un microbuz.

03.12.2010: un tânăr de 15 ani
a fost surprins în timp ce încerca
să sustragă bunuri dintr-o locuinţă
din Reşiţa. În urma cercetărilor, au
mai fost depistaţi doi tineri care fă-
ceau parte din grup. S-a constatat
că cei trei sunt suspecţi şi în alte
trei furturi din locuinţe înregistrate
iniţial cu autori necunoscuţi.

Peste 650 de misiuni
executate de jandarmii cărăşeni în
luna noiembrie pentru liniştea şi
siguranţa cetăţenilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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.

î

RE IŢA

ŢA:
ŢELU RO

Ţ: 93

Ş

Ş:
ORAVI
O ŞU:

: Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare: 1; Agent vânz
ţ ţioner îmbr

ţiilor: 28; Operator
cur ţitor chimic: 1; Osp

ţ

Dispecer servire in camera (hotel): 1;
ţ

ări: 1; Amanetar: 2;
Artificier la lucrări de suprafa ă: 1; Consilier si consultant juridic: 1; Croitor-confec ăcăminte după
comandă: 21; Lucrător comercial: 1; Ma

ăierea lemnelor: 3; Muncitor necalificat în industria confec
ă ătar: 1; Paznic: 2; Reprezentant comercial: 1; Zugrav vopsitor: 2;

Lucrător comercial: 1;
Administrator imobile: 1; Ambalator manual: 4; Excavatorist pentru excavatoare

cu rotor de mare capacitate: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 8; Oficiant posta telegrame: 1; Ospătar: 1;

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1;
Sef serviciu aprovizionare-desfacere: 1;

şinist la maşini cale mecanizare uşoara şi grea: 1; Muncitor
necalificat la spargerea, t

Amanetar: 1; Reprezentant comercial: 3;
Şofer autobuz: 1;

Muncitor necalificat la demolarea cl

ANINA:
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.12.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Imobiliare
V nd apartamenâ t 3 camere, 2

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

ţe, 25.000 € neg. Tel.
0355-401982. (R.R)

Vând cas

ţi

Vând în Tirol p

ţa 4 €/mp
diferite zone pt. construcţie cas

ăi, bucătărie, balcon. Re

Vând în Mehadia 2 locuri de veci
cu criptă. Tel. 0747-758300. (R.R)

Vând casă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
dependin

ă în Mehadia, 3
camere, bucătărie, grădină, curte,
anexe, 50.000 € neg. Tel. 0720-
159054. (R.R)

Vând parcele de teren intravilan
în Boc ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ădure de foioase,
10.000 €; teren la Văliug, 1500 mp,
25.000 €. Tel. 0762-685808. (R.R)

Vând pământ Oravi
ă

sau hală. Tel. 0727-145623.
Vând apartament 4 camere

decomandat, zona Comisariat. Tel.
0769-648728.

şi

şa, situate în zona turistic

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

Schimb casă mare în Dognecea
nr. 193 + teren aferent, cu garso
nieră + diferen ă în Re

ă, zona
Poli

ă în com. Livezile jud.
Mehedin

Vând apartament în Caranse
be ătă

ă, în spatele Uni
versită

ă, mobilat, termopane,
centrală proprie. Pre

ă

-
ţ ţa. Tel.

0766-701375.
Închiriez apartament 2 camere

mobilat
ţie, Re ţa. Tel. 0765-295732,

0771-614597.
Vând cas

ţi, teren 1200 mp, 2 camere

ţa, preţ avantajos. Tel.
0766-478020.

-
ţit, Al.

Narcisei, parter, 28.000 € neg. Tel.
0753-668819. (R.R)

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

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Ofer spre închiriere apartament

cu o camer
ţ 85 € nego-

ciabil. Tel. 0769-235390.
Vând teren pe C Caranse-

be la un km de la ie
. la
peste 100 mp, drept, case

construite în zon ţ 18 €/mp
neg. Tel. 0766-677491.

şi

şi utilat în Lunc
şi

şi anexe 370 mil. neg. Tel. 0762-
976403.

Vând apartament 2 camere,
parter în Oravi

ş, 2 camere, îmbun

Vând apartament 2 camere în
Reşi

şului, şirea din
oraş, 2 283 mp, şosea, front
stradal

. Pre

alea

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.

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

€

ă

. Pre

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

ătă ă,

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

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

ă,

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

ă la Gârli

ă fizică, cumpăr aparta-
ment 3 camere, decomandat, et. 1
sau 2, Govândar. Tel. 0766-584699.

Vând garsonieră zona Victoria,
Al. Tineretului, îmbunătă ă, pre

sau schimb cu apartament 3
camere 0766-584699.

Vând casă în Ezeri

şi

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190
şorii,

deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

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

şi îmbu
n

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

şnad,
. Tel.

şte. Tel. 0749-
105551.

ş. Tel. 0724-

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 2 case de vacanţ

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând c
Al. Alb -

ţiri, termopan, baie renovat
parţial mobilat, 10.500 €, exclus
intermediari. Tel. 0741-166573.

ţit, mobilat

garsonier

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

Proprietar v
.

ţiri, 30 mp, ţ 11.500
neg.Tel.0770-746033,0728-213320

Vând cas

Persoan

ţit ţ
neg.

. Tel.

072826.
Proprietar vând apartament 2

camere, zona Comisariat, et. 3/4,
preţ neg. Tel. 0788-219327, 0752-
440404.

.

-

€

Oferte-Cereri

de Serviciu

Angajez personal fast-food, covrig
ţa

ţii metalice

Prisma /markenting

ărie

ă confec

agent de publicitate

. Tel. 0747-132140.

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

ELCOM-Reşi 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 antiincendiu. Tel. 0255-220711.

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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Aveţi nevoie de un electrician?
Sunaţi acum la: 0768-451834.

Transport marf

ţ
mic sau s .

ţel este rugat s

ţi, botezuri, eveni-
mente. Calitate, experienţ -

r s ta@yahoo.com
Transport zilnic persoane în

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

Spania,
Portugalia, Franţa, Austria, Germa-
nia, Italia, cu ma ţii
foarte bune, preţuri avantajoase.
Tel. 0760-094479.

Particular execut finisaje inte-
rioare, exterioare, gresie, faianţ

p , montat
ferestre Tel. 0760-094479.

Autorizat efectuez echilibr

ă. Tel. 0745-
274929.

Cine poate să ofere la un pre
ă doneze mobilier pt un

băie ă telefoneze la:
0786-483218, 0770-456679. (R.R)

Sonorizări nun
ă, seriozi

tate. Tel. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_ e

Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Ofer salar,
carte muncă, cazare ă. Tel.
0745-583129.

Transport săptămânal

ă 5 locuri, condi

ă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals

,

ări
energetice, masaje, reflexoterapie,
reiki. Tel. 0729-902928, 0771-
533604.

i

ş
ş

şi mas

şin

şi
casetat odele laminate

şi uşi.

Vând casă în Oravi

ă-
tă ă termică,
pe Calea Carandebe

ădină pe Calea Caran-
sebe

ă de vie, casă de
vacan ă cu 2 camere

ă ă

ă
ă ă ă

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

ţa, str.
Emanuel Guzdu, nr. 50, cu etaj, 13
camere, 2 terase. Tel. 0255-571910.

Vând apartament confort 1, 2
camere, decomandat, cu îmbun

ţiri substanţiale, central

ţ
ţ

€/mp. Tel. 0743-033943.
Vând apartament 2 camere, cf I,

centrul civic, îmbun t ţiri. Tel. 0726-
411878.

Vând apartament o camer ,
Alb strelelor, îmbun t ţiri. Tel.
0765-983271.

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

2 €

şului, bl. 17B,
et. 3, ap. 17. Tel. 0743-033943.

Vând gr
şului, km 6, 2000 mp sau 2600

mp cu pomi şi vi
şi demisol, 12

Caut persoană competentă
pentru instruire laptop Toshiba.
Oferte serioase. Tel. 0744-577460.

ă, fizică, pt nivel gim
nazial

Profesor pensionar dau medita-
ţii matematic . -

.şi liceal. Tel. 0744-639309

SC European Steps SRL

Procedura aplicat

Data

SC European Steps SRL

POSDRU/103/5.1/G/76557

- „Investe

-

cu sediul în Re ţa, B-dul Republicii,
bl. 25, sc. 1, ap. 40, în calitate de achizitor/beneficiar, lanseaz

ţie public
ţinere pagin

ţinere pagin
p .

Pentru solicitarea documentaţiei de atribuire (documentaţia
pentru participanţi, formular ofert ţii
suplimentare v ţi la nr. de telefon/fax 0355-
429536, e-mail european_steps2010@yahoo.com.

este beneficiarul unui contract de
finanţare din fonduri structurale europene, nr. contract

, cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013

Persoana de contact: Ioan LAZ
,

şi

şi
între

şi
între

, titlul proiectului

ă
procedura de achizi ă de servicii de proiectare (creare)

ă web, cod CPV 72413000-8
: servicii de proiectare (creare)

ă web;
: rocedura competitivă

: oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

: 14.12.2010 ora
12.00.

ă, model contract) sau informa
ă rugăm să ne contacta

.
ĂR, Manager asistent, Tel. 0727-

825269 E-mail european_steps2010@yahoo.com

Obiectul contractului

ă pentru atribuire
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câ ătoare

ă pentru depunerea ofertelor

ă CECORP”

ştig

şi ora limit

şte în oameni!”
„Centrul European de Calificare, Orientare şi Recalificare
Profesional

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA VEST

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

P



VOLEI
Nationala feminina de volei a Romaniei a fost repartizata in Grupa C

a Campionatului European care va avea loc in Serbia (septembrie
2011). Astfel, tricolorele vor intalni reprezentativele Poloniei, Cehiei si
Israelului, primele doua clasate mergand mai departe in faza eliminato-
rie. Competitia continentala se va desfasura 23 septembrie - 2 octom-
brie, iar Romania va disputa meciurile din grupa in localitatea Zdrenjanin

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8 | |9 - 15 Decembrie 2010 PRISMA

DE VĂZUT LA TV:
VOLEI MASCULIN: Remat Zalau - Tomis Constanta

Vineri Digi Sport ora 18:00
LUPTE: K1 World GP 2010, Yokohama

Sambata Sport.ro ora 09:00
POLO: CSM Digi Oradea - Dinamo

Sambata Sport.ro ora 19:00
HANDBAL FEM.: Camp. European: Romania - Serbia

Sambata TVR 2 ora 19:40
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, Elvetia

Duminica Eurosport ora 13:30
FOTBAL: Europa League, Grupe, Napoli - Steaua

Miercuri ProTV ora 22:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
07 - 19 dec: HANDBALFEM.: - C. European, Danemarca, Spania;
08 -18 dec: FOTBAL- Campionatul Mondial al Cluburilor;
12 dec: ATLETISM: CE de cross-county,Albufeira, Portugalia;
15 - 19 dec: NATATIE: CM in bazin scurt, Dubai, EAU.

Sporturi de
iarnă

Editia 2010/2011 a Cupei Mon-
diale la biatlon a debutat, miercuri
dupa-amiaza la Oestersund
(Suedia), cu intrecerea feminina
individuala de 15 kilometri. Cel
mai bun rezultat dintre cele trei
competitoare din Romania a fost
obtinut de veterana genului, Eva
Tofalvi, aceasta ocupand la final
locul 38.

Cu doua tinte ratate in poligon,
singura biatlonista din Romania
castigatoare a unei etape de Cupa
Mondiala a incheiat cursa la 4
minute, 33 secunde si 9 zecimi in
spatele invingatoarei.

Austriacul Thomas Morgen
stern a zburat pentru victorie,
sambata, pe trambulina olimpica
de la Lillehammer (Norvegia),
unde a obtinut al 15-lea succes din
cariera in Cupa Mondiala la
sarituri cu schiurile. Sportivul in
varsta de 24 ani a adunat un total
de 281.4 puncte dupa sarituri care
au masurat 138. 5 si 137.5 metri.

Podiumul a fost completat de
doi reprezentanti ai gazdelor,
Johan Remen Evensen (276.9
puncte) si Tom Hilde (272.8
puncte). Morgenstern a urcat pe
primul loc al Cupei Mondiale.

-

Etapa 1 /34: :9 reprogramata pentru anul 2011, fara o data certa
FCM Târgu Mure

-

ş - FC Vaslui; Astra Ploiesti - Gloria Bistri

şov; Victoria Br şti - CFR Cluj; Poli Timişoara - Gaz Metan;
Pandurii Tg. Jiu O

ţa; Rapid
Bucuresti - Unirea Urziceni; Sportul Studentesc - Dinamo Bucuresti;
Universitatea Craiova - Steaua Bucuresti; Universitatea Cluj - FC
Bra

ţelul Galati.
ăne

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 18-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 18 12 3 3 23 14 39p
FC Timisoara 18 8 10 0 30 21 34
FC Vaslui 18 9 5 4 25 18 32
Rapid Bucuresti 18 8 6 4 28 12 30
Gaz Metan Medias 18 8 6 4 23 16 30

. Dinamo Bucuresti 18 8 5 5 40 31 29
7. Steaua Bucuresti

CFR Cluj 18 7 6 5 30 24 27
9. Astra Ploiesti 18 4 9 5 19 20 21

. U. Craiova 18 5 5 8 23 21 20
11. Gloria Bistrita 18 5 5 8 21 26 20

FC Brasov 18 4 8 6 16 22 20
13. FCM Targu Mures 18 5 5 8 19 28 20

U Cluj 18 5 5 8 21 33 20
5. Victoria Branesti 18 4 6 8 24 32 18p

16. Pandurii Tg. Jiu 18 4 6 8 17 25 18p
17. Unirea Urziceni 18 4 6 8 12 22 18p
18. Sportul Studentesc 18 3 1 14 19 34 10p

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

18 8 5 5 25 16 29p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS - CUPA DAVIS
Echipa Serbiei a câştigat în premier

şii galici“
conduceau cu 2-1 dup

şând o isterie na
şti. A urmat apoi

sâmb

şi 47 de minute. Sub privirile multor celebrit

şi pe Michail Llodra (nr.23 ATP), ultimul fiind ales în mod
surprinz

şi încurajat de pe banc şi
colegul Novak Djokovici, Troicki a evoluat fabulos în fa

şi nu i-a l şans
şi

trece în palmares cel pu

şi al
spiritului patriotic împotriva valorilor occidentale.

ă Cupa Davis, după o finală
dramatică împotriva Fran ă ce „coco

ă primele zile. În fa
ării,

declan ă. După primele două partide de simplu de
vineri, scorul era egal 1-1, rezultat anticipat de speciali

ătă partida de dublu în care perechea Michaël Llodra/Arnaud
Clément a întors fenomenal rezultatul de la 0-2 la seturi împotriva
cuplului Nenad Zimonjici/Viktor Troicki la capătul unui meci maraton de
4 ore ă

ăstase, Novak Djokovici (nr.3 ATP) a
egalat duminică situa ă ce l-a „demolat efectiv" pe Gael
Monfils. Partida decisivă i-a adus fa ă în fa ă pe Viktor Troicki (nr 30
ATP)

ător în detrimentul lui Gilles Simon. Mai slab cotat în
clasamentul ATP, dar sfătuit ă de prietenul

ăsat acestuia nicio ă, scor 6-2, 6-2, 6-3.
După acest succes, Serbia devine a 13-a na

ă
decât statistica sau impactul în lumea tenisului, victoria a fost
recep ă în Serbia ca un adevărat succes al na

ţei, în care a revenit dup
ţa a 20.000 de suporteri

fanatici, Viktor Troicki a adus punctul decisiv al confrunt
ţional

ţi din lumea tenisului,
precum Anna Ivanovici sau Ilie N

ţia la 2-2 dup
ţ ţ

ţa stângaciului
din Hexagon

ţiune din lume care î
ţin un trofeu în Cupa Davis. Mai important îns

ţionat ţionalismului

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfa

surat meciurile din cadrul ultimei
etapei din grupele Ligii Cam
pionilor. Rezultate inregistrate:

Copenhaga Panathina 0

-

-

Marti 07 decembrie:

- -

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Miercuri 08 decembrie:
Grupa E:

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Bremen - Inter Milano -0
Twente - Tottenham -

Benfica - Schalke 04 -
O. Lyon - Hapoel -

M. United - Valencia -
Bursaspor -Glasgow R. -

Barcelona - Rubin -0

B. Munchen - FC Basel -0
CFR Cluj -AS Roma -

Zilina - Spartak Mosc -
Marseille - Chelsea -0

AC Milan -Ajax 0-
Real Madrid -Auxerre -0

Arsenal - Partizan -
Sahtior - Braga -0

3
3 3

1 2
2 2

1 1
1 1

2

3
1 1

1 2
1

2
4

3 1
2

3

HANDBAL
A 9-a editie a turneului final al Campionatului European de handbal

feminin se va desfasura intre 7 si 19 decembrie in Danemarca si
Norvegia, printre cele 16 participante numarandu-se si reprezentativa
Romaniei. Tricolorele pregatite de Radu Voina fac parte din Grupa A,
urmand a intalni in ordine reprezentantivele Spaniei, Danemarcei si
Serbiei. Primele trei echipe din fiecare grupa se califica mai departe in
faza principala a competitiei, unde cele 12 formatii ramase in lupta
pentru titlu vor fi impartite in doua grupe de cate sase.

Romania va disputa meciurile Grupei A in orasul danez Aalborg, in
timp ce restul partidelor se vor juca la Aarhus (Grupa B), Larvik (Grupa
C) si Lillehammer (Grupa D). Norvegia conduce in clasamentul pe
medalii dupa primele opt editii ale Campionatului European, cu patru
de aur, doua de argint si una de bronz. Urmeaza Danemarca, echipa
care a cucerit trei titluri mondiale si Ungaria, campioana continentala
din 2000, cand turneul final s-a disputat in Romania. In ceea ce priveste
echipa Romaniei, tricolorele au participat la sapte din precedentele opt
editii, ratand prezenta la turneul final din 2006, dupa un baraj pierdut in
fata Serbiei, actuala adversara din Grupa A. Cel mai bun rezultat a fost
obtinut pe teren propriu in 2000, cand Romania a incheiat pe locul
patru, in timp ce la editia din 2008, gazduita de Macedonia,
handbalistele noastre sa rateze de putin prezenta in semifinale,
clasandu-se pe locul 5.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins Spania, scor 30-
26 (15-10), marti seara, in prima partida a Grupei A. Tricolorele s-au
revansat astfel in fata ibericelor dupa infrangerile suferite la ultimele
doua turnee finale, cand au ratat de fiecare data prezenta in semifinale,
in 2008 la Euro si in 2009 la Campionatul Mondial. Romania intalneste
Danemarca, joi seara, incepand cu ora 21:45, iar sambata de la ora
19:45 are loc meciul Romania - Serbia.

FOTBAL
Miercuri a debutat edi

-

-

ţia 2010 a Campionatul Mondial a cluburilor la
fotbal, competiţie organizat ţia Internaţional

ţie, ajuns ţia a
ţ

ă de Federa ă (FIFA) la Abu
Dhabi (EmirateleArabe Unite), în perioada 8-18 decembrie. La compe
ti ă la edi

ării gazdă, Inter Milano (Italia), campioana Europei,
Internacional Porto Alegre (Brazilia), câ ătoarea Cupei Liberta
dores, Pachuca (Mexic), reprezentanta zonei Concacaf, Seongnam
Ilhwa Chunma (Coreea de Sud), câ ătoarea Ligii Campionilor Asiei,
Tout-Puissant Mazembe (RD Congo), câ ătoarea Ligii Campionilor
Africii,

Meci 1: (8 dec, 18.00):Al Wahda - Hekari United

Meci 2: (10 dec, 18.00): reprezentantaAfricii - Pachuca
Meci 3 (11 dec, 18.00): câ ătoarea meci 1 - reprezentantaAsiei

Meci 4 (14 dec, 18.00): câ ătoarea meci 2 - Internacional
Meci 5 (15 dec, 19.00): câ ătoarea meci 3 - Inter Milano,
18 dec: meciul pentru locul 3 (18,00); (21,00).

şaptea, vor participa şapte echipe, Al Wahda,
reprezentanta

ştig

ştig
ştig

şi reprezentanta zonei Oceania (OFC), Hekari United (Papua
Noua Guinee).

ştig

ştig
ştig

Programul meciurilor:
Barajul pentru sferturile de finală:

Sferturi de finală:

Semifinale:

Finala

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/9 Decembrie /10 Dece /11 Dece /12 Decembrie mbrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 13 Decembrie Mar 14 Decembrie 15 Dec. 16 Decembrie 17 Decembrie 18 Dec. 19 Dec.
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