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Ordinea de zi a edin ei
ordinare a CJC din
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ş ţ
S

C
ţ

entral pe biomas
la Re a

ă ă
şi

Drepturi salariale

din sectorul bugetar

Calitatea

produselor alimentare

Concediul i indemnizaţia

pentru cre terea copilului

ş

ş

Formarea profesional

Strategie pe urm torii

10 ani

ă

ă

SPORTSPORT

În perioada 13-19 decembrie, la nivelul jud.
C-S, se desf ţie a ''Festivalului
Naţional al ţie
pentru o cultur -

ţia
datelor, bioetica sau transparenţa administraţiei
publice. “Festivalul Naţional al

ţiu comun al înv ţ

ţii
culturale bazate pe valori comune.

Scopul festivalului este acela de a promova,
recunoa

ţare pe tot parcursul vieţii”
(Lifelong Learning), prin încurajarea

ţ

Manifestarea este inclus
ţiune al M.E.C.T. pentru implementarea

Strategiei Form ţilor pe
termen scurt ţia de
acţiune „Con

ţi factori
interesaţi”

ţiei, Cercet

ţie prin unit ţile ţiile de înv ţ

ţionale la nivelul comunit ţii.
Asociaţia Înv ţ c s

C
eaz ţi variate

14 decembrie, la Caransebes, la Liceul
Pedagogic “C.D. Loga”, a fost fost susţinut
DEZBATERE PE ATELIERE cu tema “Dialog
intercultural si implicare prin voluntariat”,
organizator prof. Mariana Ionescu

16 decembrie 2010, ora 13,30 –se va
organiza la Resita, la coala cu clasele I-VIII Nr.

7, in sala Amfiteatru, MASA ROTUNDA cu tema
„Educaţia pentru o cultur

:
Formarea continu ţ

ţiei
naţionale - prof. Tudor Deaconu.

Dezvoltare profesional

.
„ coala de dup coal ” - Program de spri-

jin pentru copiii cu p rinţi plecaţi în str in tate,
exemple de bune practici - inst. Sofia Onetiu.

„2011 - anul european al voluntariatului”
inst. Nicoleta Marcu.

„Formarea profesioni
ţirea performanţelor în educaţia

româneasc

.

ă ă o noua edi

ă a drepturilor fundamentale. Ale
gerea temei se bazează pe preocupările actuale
ale Uniunii Europene de promovare a drepturilor
fundamentale în noile contexte economice,
politice ă drepturile
clasice

ă mi
ă ării,

precum ării dialogului intercultural
ă

ă

ă ării la vârsta adultă.

ă în planul de
ac

ării Profesionale a Adul

ăspunde politicii promovate de
Ministerul Educa ării

ă ă ământ

ă
ă ătorilor ara

ă ă

ă o

ă a drepturilor
fundamentale”, ce include

ă în învă ământul
preuniversitar în contextul noii legi a educa

ă prin programe
LLP - Activitate de diseminare a informatiilor in
urma burselor, mobilitatilor, proiectelor.
Importanta pasaportului lingvistic Europass -
prof.Aurora Korka

ă ă
ă ă ă

ătă
ă”, Participarea la Proiectul

LLP/LdV/VETPRO/08/RO/055 - prof. Florea-
Arghir Bobescu

şoar
Şanselor Tale'' sub egida Educa

şi juridice, abordând pe lâng
şi idealuri moderne cum ar fi protec

Şanselor Tale”,
cunoscut în intreaga lume ca “Adult Learners’
Week”, se înscrie într-o ampl şcare de
dezvoltare a Europei ca spa

şi al promov şi
al creşterii gradului de conştientizare a diversit

şte oficial şi implementa conceptului
european de „înv

şi
celebrarea înv

şi mediu 2005-2010, direc
ştientizarea cu privire la beneficiile

FPC pentru persoane, intreprinderi şi al
şi r

şi Tineretului
pentru diversificarea şi extinderea ofertei de
educa şi institu
şi consolidarea rolului acestora ca centre de
resurse educa

ş- everineni, în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic -S,
organiz , ca în fiecare an, activit

Ş

Ş ş

ştilor europeni pentru
îmbun

:
�

�

1.

2.

3.

4. -

5.

Festivalul Naţional al Şanselor Tale

Inaugurarea de asear
ţa, dup

ţie spiritual
ţia de a folosi cuvinte mari.

ţii Asociaţiei
Culturale Re ţa Român

ţia ţia,
simţirea cultural

ţean Cara
ţia în comodat.

Astfel, cu banii Consiliului judeţean, a ren

ţ

ţiei dramatice re ţene, a constituit ea
îns ţ

ţei, PO Nicolae
C

ţiei Culturale Re ţa Român

ţia Plugarilor din Re ţa Român
ţia care practic a construit edificiul, dar

ţinuturi. Pentru c
ţa,

construit între 1928

ţionat de acest eveniment, a spus Ioan
Ilias

ţia Urbarial ţa Român
ţiei Culturale Re ţa Român

ţa Român

ţie,
ci s

ţii, care au contribuit la aceast

ţia
ţii au început acum aproape 100 de ani.

“Doresc profund ca aceast
ţiei

Culturale Re ţa Român

ţii relaţia spiritual

ţarea unui cor b

ţia printre firmele
agreate de Ministerul Culturii, acest obiectiv,

care, din p
ţului,

Sorin Frunz
ţi cu

aceste cocarde tricolore. Culturalul a fost un
moment de românism la Re ţa. A constituit
acel moment de emancipare pentru
comunitatea plugarilor, un moment identitar
aparte. Edilitar

ţa. De aceea, mulţumesc asociaţiilor care
au f

ţi
revenit acas

ţilor
Asociaţiei Culturale Re ţa Român

ţilor judeţene, parlamentari,
ţii deconcentrate, ziari

ţinut de reputaţii
interpreţi Traian Jurchela, Ramona Viţa

ţi de orchestra
Virtuozii Banatului.

Lucr

-

ţie
a Operei Naţionale Române din Timi

ţie de teatru va avea loc du-
minic

ă a Palatului Cultural
din Re ă ce a fost complet restaurant,
reprezintă unul dintre acele momente de
amplă respira ă, am putea spune,
fără a avea inten

ă reprezentan
ă, care au Palatul

Cultural în proprietate după ce le-a fost
retrocedat, au avut intui

ă până la urmă, să statueze o
colaborare cu Consiliul Jude

ăscut
o bijuterie a artei arhitectonice clasice
române

ă deosebită.
Manifestarea de ieri prin care s-a marcat

festiv refacerea din temelii a Culturalului, ce a
devenit acum în principal sediul Teatrului de
Vest, împlinindu-se astfel un vechi vis al
institu

ă ă
ă o scurtă rugăciune, condusă de

episcopul Caransebe
ături de protopopul Re
ătălin Miri

ă, doamna
Dudilă Rodica, care a subliniat eforturile celor
din Asocia ă,
asocia

ă de atunci, care
au dus mai departe făclia culturală a acestor

ă Palatul Cultural este una
dintre cele mai vechi clădiri din Re

ă Ioan. “Sunt bucuros

ă. Palatul Cultural a fost construit de
Asocia ă Re ă

ă, în

care să- ă
ări, Muzică ă Re ă.

Acum îl avem redat circuitului cultural
ă nu rămână doar o simplă construc

ă constituie un focar care să iradieze
cultură. ă nu fie uitate cele trei
asocia ă finalitate
fericită”.

Nicolae Dumitru Vlădulescu, directorul
Teatrului de Vest, a declarat, printre altele, că
are obliga

ă clădire să nu
rămână doar sediul teatrului

ă, ci să devină, de azi,
un centru cultural real, care să aibă menirea de
a a ăga ă ă
între oamenii acestor locuri. De aceea, dorim
înfiin ărbătesc

ădulescu.
“Am reconstruit practic, cu ajutorul firmei

Matcon, care a câ

ăcate, se afla într-o stare
îngrijorătoare, a spus pre

ăverde, care a girat întregul
proces. Nu întâmplător am fost primi

ăcut posibilă colaborarea cu noi ă
într-o bună zi guvernul României ne va da
Casa de Cultură, ea va arăta la fel de frumos
cum arată acum

ă, în Palatul Cultural!”, s-a adresat
Sorin Frunzăverde în final reprezentan

ă.
În sală s-au aflat nume importante ale

autorită

ări un frumos concert sus

ă Moise, acompania

ările de restaurare au început la 15
decembrie 2006. Proiectantul lucrării este
arhitectul Adina Bocicai. Proiectul a costat

ările de
ăgătoare îmbinare de

vechi ăstrându-se desigur, elemente
le stilului neobrâncovenesc. După inaugurare,
primul spectacol de la Cultural va avea loc
sâmbătă, 18 decembrie, de la ora 19, când pe
scenă va evolua „Incanto Quartetto”, forma

ă, 19 decembrie, de la ora 19. Colectivul
Teatrului de Vest va prezenta piesa „Tu cine
e

şi

Şi
asta pentru c

şi

şi inspira

ş-
Severin, cedând construc

şti şi a fost salvat de la pieire un
monument cultural de relevan

şi
şi un exemplu de decen şi bun gust.

Dup
şului, PSS Lucian,

al şi
şan, a luat cuvântul preşedintele

Asocia şi

şi

şi meritele oamenilor de cultur

şi
şi 1932, sub proiectarea

arhitectului Iosif Victor Vlad.
A urmat Ilias şi

emo

şi şi l-a
donat Asocia şi

şi desf şoare activitatea Reuniunea
de Cânt şi Lectur şi

şi aş
vrea s

Şi aş mai dori, s

şi privilegiul de a continua ceea
ce al

şi al Asocia
şi

şeza în f şul normalit

şi al unei
fanfare,” a spus Vl

ştigat licita

şedintele jude

şi

şi architectonic, acesta a fost
momentul în care România Mare ajungea la
Reşi

şi, dac

şi Palatul Cultural. Bine a

şi

şefi de
institu şti, care au putut
urm

şi
Petric

şapte milioane de lei. Inginerul constructor
Octavian Mândru a coordonat lucr
şantier, rezultând o atr

şi nou, p

şoara.
Prima reprezenta

şti?”, de György Méhes. (DanApostolescu)

Palatul Cultural un autentic moment de românism la Re ţa- şi
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CFR vrea s modernizeze .
Modernizarea vizeaz consolidarea cl dirii pentru c l tori, cre terea
gradului de siguranţ , de eficienţ energetic , asigurarea tuturor
facilit ţilor pentru pasageri, asigurarea unui acces usor la staţie, parc ri,
refacerea peroanelor i a platformelor de acces, montarea geamurilor
antiefracţie la ghiţee i montarea unor sisteme de supraveghere video.

ă
ă ă ă ă
ă ă ă

ă ă

staţia de cale ferat Re iţa Sudă ş
ş

ş
ş

Administraţia
va începe în perioada urm

ţa Parcului,
fiind vizate speciile de urs, lup, pisic

.

Parcului Naţional Domogled-Valea
Cernei ătoare monitorizarea
efectivelor de mamifere mari de pe suprafa

ă sălbatică
ă urmele lăsate pe zăpadă,

excrementele animalelor ă în teren

şi rîs.
Monitorizarea se va face dup

şi observarea direct

Primarul municipiului Re ţa, Mihai
Stepanescu, a plecat înAustria, pentru o
rund ţii cu reprezentanţii
societ ţii comerciale Bratner privind o
posibil ţii

, mai ales a transportului local.

şi

ă de discu
ă
ă preluare a activită Prescom

S.A.

�

�

�

�

�

�

� �

t

, pentru o perioad
B s- u bucurat ieri, ţia „Mioriţa” a Grupului

ţe a Consiliului Judeţean Cara mâine de la ora 12.00
mâine

Î e în Piaţa Re ţa Sud vor fi sco ţia Silvic

Judecătorul Rustin Ciasc este noul preşedinte al Tribunalului Caraş-Severin
Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Sacu a spectacolul preg

La Casa de Cultură din Anina se va desfăşura , de la ora 17, o
manifestare cultural-artistică n zilele de 17, 20, 22 şi 23 decembri

ă de
trei ani ătrânii de la ătit de forma

ăzdui , 17 decembrie, lansarea volumului biografic “Savantul Traian
Lalescu (1882-1929) în cultura Banatului”- o lucrare realizată de conf. univ. dr. Vasile Petrica

ăciun, de către Direc ă

Şcolar Auto din
Caransebeş Sala de conferin ş-Severin va g

şi şi la vânzare brazii de Cr

Liceul Teoretic ‚‚Traian Lalescu’’ a inaugura miercuri, 15 decembrie, Centrul de Informare ţia Incluziv
Elevii Liceului Teoretic „Traian Vuia“ în parteneriat cu organizaţia „Salvaţi copiii“, Teatrul de Vest ţa organizeaz

un spectacol caritabil, intitulat „Poveste de Cr

şi Documentare pentru Educa
şi Casa de Cultur şi

ă, în cadrul proiectului
Comenius Regio ă din Re ă azi, de
la ora 17.00, ăciun“

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Şedinţe Prefectură
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri,

15 decembrie a.c., următoarele şedinţe:

, având următoarea tematică:
Informare privind activitatea desfăşurată de către Comitetul

Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
din Judeţul Caraş-Severin în primele 11 luni ale anului 2010.

Prezentarea şi adoptarea „Programului şedinţelor Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
din Judeţul Caraş-Severin, în anul 2011”. 3. Diverse.

având
următoarea tematică:

Raport privind activitatea de monitorizare a calităţii apei potabile
în mediul rural, distribuită prin sistem centralizat şi prin instalaţii de
folosinţă publică.

Informare privind absorbţia fondurilor comunitare în judeţul C-S.
Informare privind obligativitatea persoanelor juridice de a încheia

Contracte Colective de Muncă.
Prezentarea şi adoptarea „Programului şi tematicii şedinţelor

Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în anul 2011”.
Diverse:

-Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog
Social a Judeţului Caraş-Severin din data de 24.11.2010.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei
Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică şi
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

I. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judeţul C-S

1.

2.

II. Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin,

1.

2.
3.

4.

5.

-
-

Sala de ţe a Palatului Administrativ a g t
vineri ţ -

-

ţat de c ţean C
-au t ţifice

ţial): „Captarea cunoa
ţei

factorilor de presiune” ţial): „Cerinţe de
dezvoltare social ţii vieţii”.

Obiectivul proiectului este asigurarea dezvolt

ţii biologice

ţean Cara

ţi (ICDEAPA)
.

şedin
, 10 decembrie 2010, o şedin

-S. În cadrul
întâlnirii s prezenta rapoartele ştiin şi tehnice
ale proiectului etapa II b (par şterii
necesare pentru descrierea detaliat

şi etapa III a (par
şi creşterea calit

şi
conserv

şi
Amenaj

ş-Severin, sunt: SC Meda

Research SRL Piteşti, Institutul de Cercetare
Dezvoltare pentru Ecologie Acvatic şi
Acvacultur şi Institutul de Cercet

ăzdui
ă în cadrul proiectu

lui „Analiza factorilor de presiune asupra ariilor prote
jate din Clisura Dunării” (Acronim PROBIO), proiect
cofinan ătre Consiliului Jude

ă a influen

ă ă
ării

durabile a ariilor protejate din Clisura Dunării în
contextul diminuării drastice a efectelor negative ale
factorilor de presiune asupra diversită

ării pe termen lung.
Aplicant al proiectului este Institutul de Cercetări

ări Silvice (ICAS) iar parteneri, alături de
Consiliului Jude

ă, Pescuit
ă Gala ări

Biologice Cluj (ICB)

Ariile protejate din Clisura Dun@rii în aten]ia Consiliului Jude]ean

Organizaţia Judeţean
azi ţa, o manifestare

la care sunt invitaţi doi lideri liberali de marc
ţei. Cei doi fo

ţiei, vor participa la o dezbatere pus

ţional din
România." Întâlnirea are loc de la ora 16, în sala mare
de ţe a Consiliului Judeţean. Evenimentul este
printre puţinele de acest gen organizate în ultima
perioad ţie.

ă a PNL Cara
ă , 16 decembrie, la Re

ă: Andrei
Marga

ă sub

genericul “Perspectivele sistemului educa

ă, mai ales de către un partid de opozi

ş-Severin,
organizeaz şi

şi Cristian Adomni şti miniştri ai
Educa

şedin

Începe construc]ia noii centrale pe
biomas@ la Re}i]a

O societate comercial ţia
pentru construcţia noii centrale termo-electrice pe biomas

ţa în zona parcului industrial de pe Valea Ţerovei. La
licitaţia de pe SEAP au participat 22 de societ ţi comerciale. Proiectul
noii centrale, realizat

ţului
ţionarii de aici ar trebui s

ţa, societatea care administreaz
Proiectul noii centrale pe biomas

ţii, se ridic
ţare european

ţionarilor. Suprafaţa destinat
ţi. Practic, acum ar trebui încheiat contractul

ţ -

ţine Constantin Tarbuzan, ca Ecoterm s

ţenii vor putea pl ţ
avantajos pentru agentul termic. În acest moment, abonaţii la sistemul
de înc

ţia administraţiei locale cu societatea slovac

ţi financiare apelaser
ţii,

nu s-a ajuns la niciun rezultat palpabil. Oscilaţiile Prim
ţilor

slovacilor, toate acestea au eliminat, pân ţia
unicului operator de servicii de termie re ţean, preferându-se actuala
variant -

-
-

Ţerovei, acolo unde nu se prea înghesuie investitorii.

ă de profil din Cluj-Napoca a câ
ă care va fi

ridicată la Re
ă

ă în cooperare cu firma slovacă Mennert, se află
acum la Ministerul Economiei, Comer

ă func ă de OK pentru proiecte, ne
informează Constantin Tarbuzan, directorul SC Group Ecoterm SRL
Re ă centrala.

ă, pentru care s-au început
procedurile de achizi ă la 23 milioane de euro, din care 60 la
sută reprezintă finan ă iar 40 la sută fonduri proprii ale
ac ă centralei pe biomasă este de 19.600
de metri pătra

ările dar Sărbătorile vor amâna cu siguran ă momentul în care mi
nisterul de resort va elibera documentele necesare. Se preconizează,
sus ă fie producător de energie
termică ă în cogenerare iar CET Energoterm distribuitor. Se
speră, în acest context, că re ăti în viitor un pre

ălzire centrală pe orizontală plătesc facturi de circa 3-400 de lei
pentru un apartament cu trei camere.

Rela ă Mennert e veche
de mai bine de doi ani. Slovacii voiau să cumpere CET Energoterm dar
pentru că nu dispuneau de suficiente posibilită ă,
la un moment dat, la o firmă austriacă. În urma numeroaselor discu

ăriei
ă a posibilită

ă la urmă din calcule, achizi

ă. Banii europeni au fost, până la urmă, hotărâtori în ceea ce pri
ve

ă,

ştigat licita

şi

şi Mediului de Afaceri,
pentru c

şi

şi începute
lucr

şi electric
şi

şi ale
Consiliului local, datoriile CET, anvergura mai redus

şi

şte noua afacere pe servicii de termie. Noua central a Group Eco
term SRL va fi, totodat şi primul obiectiv major în actualul parc indus
trial de pe Valea

(Dan Apostolescu)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Proiect de hot
CJ C-S

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

ţiilor
ţean sau

finanţate de c
.

Proiect de hot
J C-S

ţie (finanţare), pe anul 2010.
Proiect de hot

ţia General ţelor Publice C
Proiect de hot ţurilor

medii la produsele agricole din judeţul Cara

Proiect de hot -
ţiei parteneriale aprobat nr. 2/22.01.2008,
realizat “

Proiect de hot C

ţii ale aparatului de specialitate al CJ C

Proiect de hot
ţean C

ţii ale Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public Jud. C

Proiect de hot
ţean C -

ţilor de specialitate din cadrul instituţiilor
de asistenţ C

Proiect de hot -
ţilor metodice

ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici” din Re ţa pe
anul 2011.

Proiect de hot

ţii Consiliului
Judeţean Cara

Raport privind starea Universit ţii „Eftimie
Murgu” Re ţa în anul universitar 2009-2010.

Analiza activit ţii de protecţie civil

Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile
ce revin administraţiei publice judeţene pe linia
preg ţionale

Informare cu privire la participarea dlui Ionesie
Ghiorghioni, vicepre C

ţiul Regional Limosin în perioada
17-20 decembrie 2010, la Limoges, Franţa.

Informare privind deplasarea la Caen,în Franţa,
în perioada 10-16.11.2010.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii
a CJ C

Întreb

ărâre privind rectificarea bugetului
propriu al

ărâre pentru modificarea HCJ

ătre acesta, cu modificările ările
ulterioare

ărâre privind defalcarea sumei de
845.800 lei prevăzută în bugetul propriu al C

ă, recreere

ărâre privind exprimarea avizului
consultativ referitor la normele anuale de venit pe
categorii de meserii pentru anul 2011, stabilite de către
Direc ă a Finan

ărâre privind stabilirea pre

ărâre privind continuarea Conven
ă prin HCJ

ă pentru derularea proiectului Centrul de igienă
pentru mamă

ărâre pentru modificarea HCJ

ările ările ulterioare.
ărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Jude

ările ulterioare.
ărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Jude

ă
ă socială din subordinea CJ

ările ările ulterioare.
ărâre privind aprobarea Progra

mului manifestărilor culturale ă

ărâre privind aprobarea efectuării
în anul 2011, a concediului de odihnă neefectuat în anul
2010, de către pre

ăverde,
domnul Ionesie Ghiorghioni

ă

ă ă pe anul
2010.

ătirii economiei na
ărare ăsurilor ce se impun.

ă de consor

ări. Interpelări

, pe anul 2010.

şi cheltuieli, pe anul 2010, a institu şi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Jude

şi complet

la
Cap. 67- „Cultur şi religie”, pe domenii de
interven

-S.

ş-Severin,
pe anul 2011.

şi copil”.
-S

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

-S nr. 97/2010 privind aprobarea
organigramei şi a statelor de func

şi Privat a -S,
cu modific

-S nr. 15/25.02.2010 privind ca

pacitatea unit
-S, cu

modific şi complet

şi activit
şi

şedintele şi vicepreşedin
ş-Severin, domnul Sorin Frunz

şi domnul Iulian Georgevici

şi

şi teritoriului pentru
ap şi stabilirea m

şedintele CJ -S la întâlnirea
organizat

-S la o reuniune de lucru ce a avut loc la Murska
Subota, Slovenia, în perioada 15-17 noiembrie 2010.

În num ţiona punctele
aprobate, retrase, respinse, precum

ţ

ărul viitor vom men

ă.
şi punctele

introduse în regim de urgen

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 16.12.2010

Aderarea României la Spaţiul Schengen ar putea fi
pus ţele de
traficanţi foarte persistente, ce acţioneaz

ţii ale serviciilor speciali-
zate, în judeţ acţioneaz ţin ţele de
traficanţi, care pot pune în pericol un obiectiv strategic
pentru România, mai ales având în vedere c ţul
Cara

ţiul Schengen. Întors de la Bucure

ţiei Ţunea
atrage atenţia asupra acestui pericol. Reprezentantul
guvernului în teritoriu a avut discuţii cu ţiei de
Frontier

-

ţional, continu ţa
cu Serbia, acolo unde Uniunea European

ţ

ţele de traficanţi de ţig
ţi se desf

ţi ţine
Ţunea. Despre ace Ţunea spu-
ne c ţie chiar

ţia de Frontier
ţii acestei instituţii au toate

condiţiile pentru a- ţiile. „În Cara
ţi

ţi angajaţi decât la Inspectoratul Judeţean de
Poliţie. Ei au în dotare peste 100 de ma

ţie, 25 de ambarcaţiuni na-
vale

ţiile în sedii,
totul pe bani europeni”, spune prefectul Octavian Ţunea

În ultimele luni, contrabanda cu ţig -

am ţig

ă în pericol, în 2011, din cauza unor re
ă în Cara

ă cel pu

ă jude
ă de frontieră cu un stat

nemembru al Uniunii Europene: Serbia. Din această
cauză, există riscul ca România să nu adere în
primăvară la Spa

ă

ă Cara
ămii Naidă

ă, în ciuda măsurilor luate la nivel
na ă activitatea de contrabandă la grani

ă ne impune,
firesc, securizarea frontierei. De-a lungul celor 160 de
kilometri de grani ă comună, pe uscat ă, sunt
traficate produse de contrabandă, dar, ceea ce este cel

mai îngrijorător, a fost identificat un număr de
ări, carne vie, droguri

ă ă ă sub
ochii poli ă

ă, Octavian
ă par de neînlocuit, unii dintre ei fiind în func

ă,
prefectul afirmă că angaja

ă. Sunt
mai mul

ă genera
ă aparatură de televiziune pe

timp de noapte. Să nu mai vorbim de investi

ări în Cara

mai scris, au ajuns să confi ări până
ăror însărcinări nu sunt în primul rând

cele legate de traficul de orice fel.

ş-
Severin. Potrivit unor informa

şase re

ş-Severin este zon

şti,
de la o întâlnire care s-a desf şurat la Ministerul
Administra şi Internelor, prefectul Octavian

şeful Poli
ş-Severin, Cezar Bertea, şi cu cel al

V ş, Gheorghe Milutin. Prefectul se dovedeş
te intrigat de faptul c

şi pe ap

şase
re şi chiar
armament.Toate aceste activit şoar

ştilor de frontier şi ai vameşilor, sus
ştia din urm

şi de 30 de ani. În ceea ce priveşte Poli

şi exercita obliga ş-
Severin avem peste 800 de poli şti de frontier

şini de teren,
unele fiind de ultim

şi cea mai performant

ş-Se
verin s-a acutizat, fenomenul expodând pur şi simplu.
Aşa cum şte şi
jandarmii, ale c

(Dan Apostolescu)

Contrabanda din Cara}-Severin - pericol pentru Schengen?

(Dan Apostolescu)



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 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
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 decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.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.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial, farma-
cie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

ţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

ţ 250 €/lunar. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. 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.

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 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

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

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

-

.

-

a

-

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

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

ş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş -
Timişoara, la ieşirea din oraş. Pre

şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Pre

şi

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

dec. ‘ 47,2395
dec. ‘ 47,3723
dec. ‘
dec. ‘
dec. ‘
dec. ‘
dec. ‘
dec. ‘

6 10 1
7 10 1
8 10 145,8312
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Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,30
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EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | |16 - 22 Decembrie 2010
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Până pe 31 decembrie 2010 se pot depune cererile de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare pentru motorina utilizată în agricultură pentru anul 2011

Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2011 vor intra luni, 20 decembrie, în dezbaterea plenului reunit al parlamentului Rata medie lunară a inflaţiei,
în primele 11 luni ale acestui an, a fost de 0,7%, în timp ce rata anuală a inflaţiei a atins, în noiembrie, un nivel de 7,73%, în scădere cu 0,15 procente faţă de nivelul de

7,88% înregistrat în octombrie, conform

Premierul Emil Boc şi-a asumat răspunderea asupra pro-
iectului legii-cadru privind
precum şi a proiectului de lege privind salarizarea, în 2011, a
acestei categorii de angajaţi, în plenul reunit al celor două
Camere. Partidele de opoziţie au anunţat că vor depune
moţiune de cenzură, pe tema legii salarizării unitare.

salarizarea unitară a bugetarilor,
CFR Călători anulează o serie de trenuri, pe

unele rute, din cauza traficului scăzut cu ocazia
sărbătorilor de iarnă. Informaţii despre circulaţia
trenurilor în staţiile şi agenţiile CFR din Bucureşti
şi din ţară, la numărul de telefon 021-9521 sau
pot accesa site-ul www.cfrcalatori.ro
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Ministerului Culturii, Cultelor

ă (M.O. nr. 768/17.11.2010)
Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.

231/2010 pentru aprobarea con
ără plată, a infrastructurii de

îmbunătă

ătă
ă

ă, unită ă ământ
agricol, situata pe teritoriul organiza

ătă

ă
pe teritoriul unei organiza

ătă
ăr

ări de îmbunătă
ă a statului ori a

unită
ă a acelei organiza

ădurilor nr. 1936/2010
pentru aprobarea unor derogări de la dispozi

ărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România (M.O. nr. 775/19.11.2010)

şi Patrimoniului Na

şi Dezvolt

şi institutelor
de cercetare şi produc

şi a con

şi P

şi Protec

şi de
finan

şi a drepturilor copi
lului pentru perioada 2010-2012 (M.O. nr. 771/18.11.2010)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protec

şi de finan

şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012
(M.O. nr. 771/18.11.2010)

Legea nr. 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi
3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor
şi calific

ţional -
Procedura din 2010 de acordare a autorizaţiilor pentru
cercetarea arheologic

ţinutului minim al
protocolului de transmitere, f

ţiri funciare aparţinând domeniului privat al
statului, aflata în administrarea Administraţiei Naţionale a
Îmbun ţirilor Funciare ori în administrarea sau în
folosinţa societ ţilor comerciale, staţiunilor

ţie agricol ţilor de înv ţ
ţiei, în proprietatea

acelei organizaţii, ţinutului minim al protocolului de
transmitere a infrastructurii de îmbun ţiri funciare din
domeniul public al statului, alta decât cea de irigaţii, cu

excepţia celei principale sau a celei de prim ordin, situat
ţii, ori de transmitere a

infrastructurii de îmbun ţiri funciare din domeniul public
al statului din cadrul unei p ţi autonome funcţional dintr-o
amenajare sau a unei întregi amenaj ţiri
funciare aflate în proprietatea public

ţilor administrativ-teritoriale, situata pe teritoriul unei
federaţii, în folosinţa gratuit ţii sau
federaţii (M.O. nr. 770/17.11.2010)

Ordinul Ministerului Mediului
ţiile Ghidului

de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului,
interimar, nr. 1.683/2009 (M.O. nr. 770/17.11.2010)

Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale -

Metodologia din 2010 de evaluare, selectare
ţare a proiectelor din cadrul programelor de interes

naţional în domeniul protecţiei familiei

ţiei
Sociale nr. 1548/2010 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare, selectare ţare a proiectelor din cadrul
programelor de interes naţional în domeniul protecţiei
familiei

-

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

Propunerile şi sugestiile legate de proiectul noului
pot fi făcute pe site-ul Ministerului Muncii,

care a lansat documentul spre dezbatere publică, până la
data de 20 decembrie. Proiectul a fost respins de sin-
dicate şi de patronate, pe motiv că nu au fost consultate şi
că ar fi fost elaborat la presiunea investitorilor străini.

Cod al Muncii

Subliniem faptul că noile prevederi privind acordarea
concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se vor
aplica doar pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011.

Pentru copiii născuţi până la data de 31 decembrie 2010
inclusiv, se vor aplica prevederile actuale, reglementate prin
O G 148/2005, cu stabilirea indemnizaţiei la nivelul de 75%
din media veniturilor, dar nu mai puţin de 600 lei şi nici mai
mult de 3.400 lei. Cuantumul este mai avantajos faţă de cel
acordat în prezent, care este redus cu 15% conform Legii nr.
118/2010 (75% faţă de 72,25% în prezent).

Noua formulă de acordare a indemnizaţiei pentru copiii
născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea
de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului
cu handicap.

Variantele pentru care pot opta părinţii sunt următoarele:
În situaţia în care părintele optează pentru

rămânerea în concediul pentru creşterea copilului până la
data la care acesta împlineşte vârsta de 1 an, conform actului
normativ adoptat:

Va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din
media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei,

Va beneficia de un stimulent de inserţie pe piaţa muncii în
cuantum lunar de 500 de lei, dacă părintele se întoarce la
activitatea profesională până la împlinirea de către copil a
vârstei de 1 an. În acest caz, stimulentul se acordă până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani;

În situaţia în care părintele nu revine pe piaţa muncii,
acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fără
plată pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 1 an şi 2 ani;

În situaţia în care părintele optează pentru
rămânerea în concediul pentru creşterea copilului până la
data la care acesta împlineşte vârsta de 2 ani, conform actului
normativ adoptat:

Părintele va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 75%
din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei

pentru această opţiune stimulentul de inserţie nu se
acordă.

Pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplineşte

condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, va beneficia de
concediul pentru creşterea copilului până la împlinirea de
către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se va
acorda în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate
pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai
mare de 3.400 lei

În cazul copilului cu handicap acordarea stimulentului se
realizează, oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei
de 3 ani

Măsuri suplimentare aplicabile oricărei situaţii:
Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu suma de 600

de lei începând cu cel de-al doilea copil pentru sarcinile
multiple;

Suplimentarea cuantumului indemnizaţiei cu suma de 600
de lei pentru naşterile survenite în interiorul perioadei de
acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului;

Plata în toată această perioadă a contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate;

Constituirea perioadelor de concediu ca şi perioade
asimilate în sistemul asigurărilor de sănătate, în sistemul
asigurărilor sociale şi al asigurărilor pentru şomaj;

Perioadele menţionate anterior constituie vechime în
muncă şi în serviciu;

Introducerea unei noi dispoziţii, care interzice
angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau
de serviciu inclusiv timp de 6 luni după revenirea definitivă a
salariatei/salariatului în unitate, în cazul salariatei/salariatului
care se află în concediu pentru creşterea copilului sau în cazul
celor care se află în plata stimulentului de inserţie,

Prelungirea concediului fără plată acordat după primele 3
naşteri, respectiv după primii 3 copii, de la 3 luni, la 4 luni, în
vederea transpunerii prevederilor Directivei Consiliului
2010/18/UE din 8 martie 2010 de punere în aplicare a
acordului-cadru revizuit din 18 iunie 2009 privind concediul
pentru creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP şi ETUC.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii şi Ministerului
Finanţelor, economiile realizate prin aplicarea acestor
modificări sunt de 100 de milioane de lei în 2011 şi aproximativ
500 de milioane de lei în 2012.

.u. .
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M. M ,uncii 8 decembrie 2010

Ajutor financiar pentru veteranii şi văduvele de
război

Certificatul de clasificare a structurilor turistice,
acordat în 30 de zile

Tinerii angajaţi în sistemul medical şi în învăţământ
pot cumpăra locuinţe potrivit legii 152/1998

Reglementări despre plata sumelor prevăzute în
hotărârile judecătoreşti privind acordarea unor drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar

Guvernul a decis acordarea unui ajutor financiar în
valoare de 150 de lei veteranilor şi văduvelor veteranilor de
război, pentru a veni în sprijinul acestei categorii de
persoane având în vedere dificultăţile se confruntă.

Ajutorul financiar se acordă anual, în baza legii 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război, cu completările şi
modificările ulterioare.

Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului financiar a fost
majorat de la 135 de lei la 150 de lei, având în vedere
evoluţia preţurilor la energia termică, electrică, precum şi la
celelalte utilităţi.

Proprietarii de structuri turistice vor putea solicita clasi-
ficarea acestora printr-o declaraţie standardizată pe propria
răspundere, urmând să primească certificatul de clasificate
în cel mult 30 de zile, a anunţat ministrul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, Elena Udrea. Executivul a aprobat o
Hotărâre de Guvern privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Tinerii angajaţi în sistemul medical şi în învăţământ vor
putea achiziţiona locuinţe ANL conform prevederilor Legii
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare.

„Potrivit modificării operate, şi medicii rezidenţi, tinerii
care lucrea ză în sistemul medical sau în învăţământ pot
cumpăra locuinţele ANL pe care le folosesc astăzi, iar
sumele încasate vor fi folosite pentru a construi acelaşi tip de
locuinţe. Modificarea a fost necesară întrucât vânzarea
locuinţelor trebuia să fie avizată de Ministerul Educaţiei şi
Ministerul Sănătăţii”, a declarat ministrul Elena Udrea.

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a menţionat
că legislaţia privind locuinţele ANL a fost modificată anul
trecut, tinerii având posibilitatea să cumpere locuinţele la
numai un an de la mo mentul primirii dreptului de folosinţă şi
la preţuri unice la nivel naţional.

Guvernul a hotărât în şedinţa din 8 decembrie, ca plata
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în
favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite
executorii după data de 20 mai 2010 şi până la 31 decembrie
2010, se va face eşalonat astfel: în anul 2012 34%, în 2013
şi 2014 cate 33% a anunţat Ioana Muntean, purtătorul de
cuvânt al Guvernului.

Executarea eşalonată a unor titluri executorii care au ca
obiect drepturile băneşti nu este interzisă în niciun mod de
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertă-
ţilor Fundamentale, a precizat purtătorul de cuvânt.

Suma totală aferentă titlurilor executorii reprezentând
drepturi de natură salarială obţinută de personalul bugetar în
perioada menţionată este de circa 973 milioane de lei şi
reprezintă 0,2% din PIB-ul estimat pentru anul 2010.

Guvernul Romaniei, 08.12.2010

Guvernul Romaniei, 08.12.2010

Guvernul Romaniei, 08.12.2010

Guvernul Romaniei, 08.12.2010

-

-
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Acordarea concediului }i a indemniza]iei pentru
cre}terea copilului începând cu data de 1 ianuarie 2011

Secretarul de stat George Costin

Persoanele care refuză un loc de muncă

Premierul Emil Bocde la Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor a fost ales preşedinte
al Consiliului de Onoare al Revoluţiei din Decembrie 1989. La
congresul extraordinar de la Palatul Parlamentului, la care au
participat peste două mii de delegaţi din partea a peste o sută
de organizaţii, a fost votat şi Statutul Consiliului.

indiferent de
distanţa la care se află sau nu participă la programe de
formare profesională, nu vor mai primi ajutor de şomaj, potrivit
unei Ordonanţe de Guvern. Documentul elimină condiţia de
distanţă, potrivit căreia, până acum, un şomer avea voie să
refuze postul propus dacă acesta se afla la mai mult de 50 de
kilometri de localitatea de domiciliu.

a confirmat, duminică, 12 decem-
brie, la un post de televiziune, că Guvernul a aprobat normele
de aplicare a Legii parteneriatului public-privat (PPP), afir-
mând că acestea creează un cadru suplimentar pentru atra-
gerea investiţiilor în România, atât româneşti, cât şi străine.

Persoanele fizice şi juridice care au încheiat o asigurare
facultativă a casei nu vor fi obligate să aibă şi una obligatorie,
potrivit Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.
260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor,
promulgată luni, 13 septembrie, de preşedintele României.

Un amendament adoptat de Camera Deputaţilor stipu-
lează:"(8) Nu intră sub incidenţa prezentei legi persoanele
fizice şi juridice care şi-au încheiat o asigurare facultativă a
locuinţelor care să acopere toate riscurile prevăzute în
asigurarea obligatorie”.

În perioada 9-23 decembrie 2010, Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale va asigura funcţionarea
unui CENTRU DE INFORMARE TELEFONIC ţionarea cu p ţii interesaţi de
prevederile noului act normativ, care începând cu data de 1 ianuarie 2011 va reglementa modul de acordare a
concediului ţiei pentru cre

ţionari publici din cadrul Direcţiei Politici Asistenţ
ţi cei interesaţi de detalii suplimentare sau de furnizarea unor clarific

t - ţa Mu

şi Protec

şi a indemniza şterea copilului.
Func

şi interior 832; Persoane de contact: Floren şat şi
Aneta Gheorghiu.

Ă, al cărui scop va fi rela ărin

ă Socială vor comunica telefonic în intervalul orar
8.30-16.30, de luni până vineri, cu to ări
privind acest act normativ.

Date de contact: el. 021 315.85.56 interior 770
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Coreea de Nord este de acord cu reluarea de urgenţă a discuţiilor în şase pentru aplanarea tensiunilor dintre cele două Corei CE institute un sistem european privind
calitatea produselor alimentare CE lansează Anul European al Voluntariatului 2011 Marina SUA a anunţat testarea cu succes a tunului electromagnetic capabil să
tragă un proiectil la 200 km. distanţă, cu o viteză de cinci ori mai mare decât viteza sunetului Miniştrii OPEC au decis să menţină producţia de petrol la nivelul actual
Camera Reprezentanţilor din SUAa respins desfiinţarea închisorii de la Guantanamo în 2011 Prim-ministrul Maliki, un musulman şiit, este însărcinat cu formarea unui
nou guvern la cererea preşedintelui Jalal Talabani, un kurd, după alegerile parlamentare din martie care nu au reuşit să producă un câştigător categoric

Premierul chinez Wen Jiabao vizitează In-
dia în această săptămână, ca parte a eforturilor
de a construi încrederea între cei doi vecini
rivali, pe fondul disputelor teritoriale. Wen va
vizita, de asemenea, vechiul aliat Pakistan pe
parcursul deplasării de cinci zile înAsia de Sud.

Atena doreşte organizarea unui nou summit asu-
pra Balcanilor în timpul preşedinţiei sale a UE, în 2014,
pentru stabilirea "unei date concrete pentru aderarea
tuturor ţărilor din ", a subliniat
ministrul elen de externe, Dimitris Droutsas, cu prilejul
reuniunii avute la Sofia cu omologii săi bulgar şi sârb.

Balcanii Occidentali

Mişcarea politică Hamas, ce guvernează Gaza, a coborât în
stradă pentru a demonstra spiritul de comunitate, activiştii distribuind
ciocolată şi ofiţerii de poliţie vizitând casele şi şcolile pentru a atenua
imaginea, de multe ori dură, a forţelor de securitate. Militanţii islamici,
care au marcat marţi aniversarea fondării mişcării lor în 1987, se bu-
cură de un sprijin redus la jumătate faţă de cel din alegerile din 2006.

NASA anticipează
pentru 2012 cele mai
strălucitoare lumini al
nordului văzute în ultimii
50 de ani dar aceste
activităţi solare ar putea
provoca şi ravagii tehno-
logice. Acesta este cel
mai fascinant spectacol
de lumini din natură şi
este pe cale să devină şi
mai spectaculos.

Din 2007, aurorele au crescut în intensitate şi vor atinge
punctul culminant în doi ani, potrivit cercetătorilor de la NASA.

Cu toate acestea, în cazul în care cele din 2012 sunt atât
de mari cum se aşteaptă, aceasta ar putea provoca perturbări
telefoanelor mobile, GPS-ului şi chiar reţelelor naţionale.

Evenimentul va fi cauzat de un maxim în activitatea solară
(Solar Maximum), o perioadă în care câmpul magnetic de pe
ecuatorul solar se roteşte într-un ritm uşor mai rapid decât polii
soarelui. Ciclul solar are o medie de aproximativ 11 ani pentru
a ajunge de la un maxim solar la altul, variind între 9-14 ani
pentru orice ciclu solar dat. Ultimul Solar Maximum a fost în

anul 2000 şi oamenii de ştiinţă de la NASA au prezis că
următorul, din 2012, va fi cel mai mare din 1958, cândAurora a
uimit oamenii din Mexic prin trei apariţii. Oamenii de ştiinţă au
declarat că în 2012 Luminile Nordului ar trebui să fie vizibile
cel puţin până la sud de Roma.

Luminozitatea Aurorei depinde de activitatea soarelui,
care bombardează Pământul cu particulele încărcate,
fenomen cunoscut sub numele de vânt solar. Aceste ciocniri
degajează energie şi lumină, care la rândul lor dau naştere la
efectul vizibil pe suprafaţa planetei noastre. Este mult mai
vizibil la polii magnetici, deoarece aceştia adună vaste
cantităţi de particule încărcate.

Cum se formează „Luminile Nordului”
Mişcare rapidă a particulelor solare încărcate, "vântul

solar", interacţionează cu atmosfera Pământului şi sunt strâns
legate de ciclu solar, implicit de cel al petelor solare.

Pământul este protejat de această interacţiune prin
câmpul său magnetic, dar la poli fenomenele poate fi văzute
clar. Când particulele solare încărcate se ciocnesc cu
moleculele de aer ale Pământului, energia produsă este
emisă sub formă de lumină.

Inelele de lumină în jurul polilor sunt numite aurora ovală,
dar ele se pot extinde, permiţând luminii să fie văzută până în

sudul Scoţiei şi în circumstanţe excepţionale, chiar mai departe
Formele de lumină sunt, de obicei, la o înălţime de 65

kilometri faţă de pământ şi, uneori, ajung până la 965
kilometri, mai departe decât distanţa la care călătoresc
Navetele Spaţiale.

În prezent, aproape 76 de milioane de europeni de vârstă
activă sunt necalificaţi sau au calificări inferioare, în timp ce
piaţa muncii solicită din ce în ce mai des angajaţi calificaţi. Se
estimează că această tendinţă se va amplifica în următorii 10
ani, ceea ce va face ca tinerii şi adulţii fără competenţe
adecvate să-şi găsească din ce în ce mai greu un loc de
muncă. Chiar dacă vor intra pe piaţa muncii, aceştia vor
câştiga mai puţin decât personalul calificat.

Noua strategie privind formarea profesională îşi propune
să faciliteze dezvoltarea de competenţe generale şi specifice
adecvate economiei moderne, îmbunătăţind calitatea
sistemului de educaţie şi formare, încurajând creativitatea şi
spiritul antreprenorial şi facilitând învăţarea de-a lungul vieţii
pentru persoane de orice profesie şi indiferent de calificare.

De asemenea, se urmăreşte ca şi persoanele cu venituri
scăzute, cu nevoi speciale sau persoanele în vârstă să aibă
acces la cursuri de formare profesională.

Strategia prevede un plan de acţiune care permite
concentrarea eforturilor statelor membre şi ale UE în următorii
patru ani. Printre obiectivele sale se numără

colaborarea cu societăţile comerciale, pentru a identifica
deficienţele în materie de competenţe

înfiinţarea mai multor instituţii care să ofere formare
profesională

elaborarea unor strategii care să stimuleze formarea în
străinătate

punerea în valoare a beneficiilor formării profesionale
stabilirea unor standarde comune pentru formarea

profesională, în aplicarea recomandării UE privind asigurarea

calităţii (2009)
evaluarea modalităţilor prin care europenii ar putea fi

încurajaţi să urmeze cursuri de formare profesională.
Formarea profesională poate consolida economia şi

competitivitatea Europei. Firmele europene ar putea ocupa o
poziţie mai bună la nivel global, dacă ar găsi cu uşurinţă
personalul de care au nevoie.

Strategia reprezintă cea mai recentă revizuire a procesului
Copenhaga - un cadru mai amplu lansat în 2002, care vizează
dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare profesională în
Europa. La acest proces participă 33 de ţări (cele 27 de state
membre ale UE, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia) şi
reprezentanţi ai sindicatelor, ai angajaţilor şi ai Comisiei.
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Garantarea calităţii pentru consumatori şi a unui preţ
echitabil pentru fermieri constituie dublul obiectiv al „Pachetului
privind calitatea” adoptat de Comisia Europeană. Acest pachet
privind calitatea instituie, pentru prima oară, o politică cuprin-
zătoare referitoare la sistemele de certificare, la menţiunile cu
valoare adăugată pentru calităţile produselor agricole şi la
standardele privind produsele. Până acum, toate acestea erau
reglementate cu ajutorul mai multor texte legislative. Prin acest
pachet, Comisia cuprinde toate aspectele referitoare la calitate,
de la respectarea unor standarde minime şi până la produse
foarte specifice.

„Punctul forte al producţiei agricole europene constă în
diversitatea sa, în îndemânarea fermierilor, precum şi în solurile
şi teritoriile dedicate producţiei”, a declarat Dacian CIOLO ,
comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, adăugând:
„Fermierii, afectaţi de presiunea recesiunii economice, de
concentrarea puterii de negociere a distribuitorilor şi de
concurenţa la nivel mondial, au nevoie de instrumente cu
ajutorul cărora să informeze mai bine consumatorii în privinţa
calităţilor propriilor produse. Acest pachet privind calitatea este
un prim pas spre construirea unui sector agricol mai puternic şi
mai dinamic şi va fi urmat de alte iniţiative”.

Pachetul privind calitatea cuprinde
o propunere pentru un nou „Regulament privind sistemele

din domeniul calităţii produselor agricole”, care oferă coerenţă şi
claritate acestor sisteme ale Uniunii Europene: consolidând
sistemul emblematic referitor la denumirile de origine protejate şi
la indicaţiile geografice protejate (DOP şi IGP); reformând
sistemul referitor la specialităţile tradiţionale garantate (STG) şi
instituind un nou cadru pentru dezvoltarea menţiunilor de calitate
facultative care să le ofere consumatorilor informaţiile pe care le
solicită din ce în ce mai des, precum „creştere liberă”şi „prima
presare la rece”.

o propunere pentru simplificarea adoptării de către Comisie a
standardelor de comercializare, care include competenţa de a
extinde, conform specificităţii fiecărui sector agricol, menţio-
narea „locului de provenienţă agricolă” pe etichetele produselor.

noi orientări referitoare la bunele practici pentru sistemele de
certificare voluntară şi la etichetarea produselor pentru care se
folosesc ingrediente cu indicaţii geografice.

Pachetul privind calitatea este primul pas în reformarea
politicii în domeniul calităţii produselor agricole. Este rezultatul a
trei ani de ample consultări şi participări la lucrări ale părţilor
interesate şi deschide calea spre o politică mai coerentă în

domeniul calităţii produselor agricole. Pentru viitor, Comisia şi-a
anunţat intenţia de a continua să analizeze problemele cu care
se confruntă micii producători în ceea ce priveşte participarea la
sistemele de calitate ale UE şi producătorii din zonele montane
în ceea ce priveşte comercializarea produselor lor, precum şi
intenţia de a propune măsuri suplimentare pe baza acestei
analize, dacă este necesar.

Prima propunere legislativă a Comisiei vizează consolidarea
sistemelor de calitate existente ale UE referitoare la indicaţiile
geografice, specialităţile tradiţionale şi menţiunile de calitate
facultative, prin gruparea acestora într-un singur cadru legislativ,
prin introducerea unei proceduri comune, simplificate şi scurtate
pentru înregistrarea indicaţiilor geografice şi a specialităţilor
tradiţionale, precum şi prin elaborarea unor dispoziţii clare
referitoare la raporturile dintre mărcile comerciale şi indicaţiile
geografice, la rolul grupurilor care depun cereri de înregistrare şi
la definirea unei „specialităţi tradiţionale garantate”.

Orientările facultative privind etichetarea produselor pentru
care se folosesc ingrediente cu indicaţii geografice conţin
interpretarea Comisiei privind normele actuale în domeniu.

Standardele de comercializare contribuie la îmbunătăţirea
nu doar a condiţiilor economice ale producerii şi comercializării
produselor agricole, ci şi a calităţii produselor respective. Stan-
dardele de comercializare sectoriale actuale vor continua să
existe şi ar putea fi eficientizate în viitor, într-un mod mai coerent,
cu ajutorul unui mecanism uniform, prin delegarea de competen-
ţe către Comisie în conformitate cu Tratatul de la Lisabona („acte
delegate”). Astfel, normele tehnice vor putea fi adaptate la
realităţile de pe teren. În cazul produselor pentru care nu există
standarde specifice se vor aplica cerinţe de bază. De asemenea,
Comisia propune extinderea normelor sectoriale (tot ca „acte
delegate”) referitoare la menţionarea locului de provenienţă
agricolă, pe baza analizelor de impact şi ţinând cont de
specificităţile fiecărui sector şi de solicitările de transparenţă ale
consumatorilor.

Orientările Comisiei privind funcţionarea sistemelor de certi-
ficare voluntară pentru produsele agricole şi alimentare consti-
tuie al patrulea element al pachetului. Acestea vizează indicarea
bunelor practici pentru funcţionarea sutelor de sisteme de certifi-
care voluntară care s-au dezvoltat în ultimul deceniu (un studiu
de inventariere efectuat pentru Comisie şi publicat recent enu-
meră peste 400 de astfel de sisteme care funcţionează în UE).

Ș
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Cele mai strălucitoare aurore din ultimii 50 de ani

Partidul Democrat,

Cea de-a 16-a conferinţă

Emisarul american

condus de premierul în
exerciţiu Hashim Thaci, a câştigat alegerile legislative
din Kosovo, urmat de Liga Democratică din Kosovo,
fostul partener de coaliţie la conducerea căreia se află
primarul Pristinei, Isa Mustafa. Locul al treilea i-a revenit
mişcării naţionaliste Autodeterminarea, care militează
pentru unirea Kosovo cuAlbania.

Aproximativ 1,6 milioane votanţi au fost chemaţi să
aleagă cei 120 de membri ai parlamentului din partea a
26 de partide politice şi trei mişcări. Opt partide sunt din
partea majorităţii albaneze, nouă din partea minorităţii
sârbe iar restul din partea altor grupuri etnice. Consti-
tuţia rezervă 20 de locuri pentru minorităţi, 10 pentru
sârbi, cea mai mare minoritate şi 10 pentru alţii. Pragul
pentru a intra în parlament este de 5 la sută din voturi.

Atunci când Iugoslavia s-a destrămat în 1990,
tensiunea dintre etnicii albanezi şi sârbi a crescut
ducând la un izbucnirea unui brutal război civil în
Kosovo. Trupele americane au fost o mare parte a unei
forţe NATO trimisă pentru a restaura pacea. În 2008
provincia şi-a declarat unilateral, independenţa.

a ţărilor semnatare ale
Convenţiei-cadru a ONU privind schimbările climatice şi
cea de-a 6-a conferinţă a ţărilor semnatare ale
Protocolului de la Kyoto s-a încheiat în oraşul mexican
Cancun, cu un acord considerat un pas înainte după
eşecul de la Copenhaga, şi care pune bazelor unui
Fond verde destinat ajutării ţărilor în curs de dezvoltare
să aibă acces la noile tehnologii industriale mai puţin
poluante şi să facă faţă problemelor legate de
schimbările de climă.

Deşi rezultatele au fost mai modeste decât îşi
doreau unele state, deputaţii europeni văd acest acord
drept deschiderea drumului către un tratat global privind
combaterea schimbărilor climatice. Preşedintele
Parlamentului European, Jerzy Buzek, a salutat pasul
făcut înainte la Cancun, subliniind faptul că „UE ar trebui
să continue să pună presiune asupra restului lumii
pentru un acord mai ambiţios în viitor“.

pentru procesul de pace în
Orientul Mijlociu, George Mitchell, a declarat ca va face
eforturi pentru realizarea de progrese reale în
următoarele luni, pentru un acord cadru de pace în
Orientul Mijlociu, în ciuda colapsului discuţiilor directe
israeliano-palestinian.

La inceputul acestei luni, Washingtonul a abandonat
în mod oficial eforturile de a convinge Israelul să accepte
o reînnoire parţială a moratoriului privind construcţiile din
teritoriile ocupate în schimbul garanţiilor de securitate.



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

ţelu Ro
-

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

-

rr
ţel Banat porc, 8

lei/kg. Tel. 0734-261783. (R.R)
ţa cuier hol; porc 8

lei/kg. Tel. 0731-191130. (R.R)

ţea, 3500 lei neg. Tel. 0255-
515929, 0766-759838. (R.R)

ţea,
8,5 lei/kg; 20 capre, 180 lei bucata.
Tel. 0255-510339. (R.R)

ţa purcei de 2 luni,
250 lei bucata; viţel lapte 10 lei kg
viu. Tel. 0771-088130. (RR)

.

ţa ma

.
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.

ă ă

Vând în O

Vând în Re
ărucioare, 250 lei; pătu

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

Vând în Cornu

Vând în Re

Vând în Sacu porci 7 lei/kg. Tel.
0761-146078. (R.R)

Vând în Sacu 3 porci 7 lei/kg
neg. Tel. 0728-498677, 0729-
966850. (R.R)

Vând în Caransebe ă cu
vi

Vând în Sacu porc 8 lei/kg; vi

Vând porc 7,5 lei kg neg; 8
purcei de 3 luni, 250 lei bucata neg.
Tel. 0765-048450. (R.R)

Vând porc 150 kg, 8 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând în Re

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

Vând pick-up 300 lei neg; radio,
400 lei; ma ă de cusut Monica,
200 lei. Tel. 0355-807322. (RR)

Caut mascul Saint Bernard
pentru împerechere. Tel. 0742-
353609. (R R)

Vând frigider Arctic, 100 lei. Tel.
0740-240591. (RR)

Vând în Re ă de cusut
Omega, 200 lei. Tel. 0745-134127.

Vând în Sacu 3 porci. Tel. 0720-
102259. (R R)

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

şu laptop
Toshiba Pentium 3, 350 lei; calcu
lator Pentium 4, 450 lei neg. Tel.
0255-530371, 0735-060186. (R.R)

şi

şi

ş vac

şi

şin

şi şin

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

şi
2x400; mixer Soundcraft, plac

şor neg.

Vând în Cuptoare abrich cu firiz,
300 € neg; cositoare pentru gazon
nouă, 350 € neg; pompă de tras
apa, 250 € neg, 2 alain-deloane
bărba ă piele damă, 250 lei
toate trei. Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Boc

ă de găurit,
1500 lei; compresor, 1200 lei. Tel.
0747-877713. (R.R)

Cumpăr 1000 kg porumb, ofer 6
lei/kg. Tel. 0747-877713. (R.R)

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

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

Vând în Re

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

Vând în O
ăr

Vând canapea 600 lei; drujbă
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; col

Vând tv color diagonala 51, 150
lei; tv sport, 100 lei. Tel. 0729-
824413. (R.R)

Vând în Re
ă, 45 lei; canapea

nouă 500 lei neg. Tel. 0786-483218,
0770-456679. (R.R)

Vând în Re

ă, 80 €; acordeon, 80 €. Cumpăr
orice produse electronice bune

Vând frigider Zanussi, 203 litri,
congelator 50 l, clasa consum A, di
mensiuni, 170/55/60 cm, cumpărat
în 2007, 450 lei. Tel. 0255-221149,
0721-931979. (R.R)

Vând în Măureni semănătoare
păioase, mig de împră ă ă
minte, 1000 lei neg. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Vând 2 pluguri cu 3 brazde,
române

ţi

ţa cuptor electric,
100 lei; tv Goldstar, 100 lei;
menghin

ţelu Ro
ţi, 5 lei/cartea. Tel. 0355-

401982. (R.R)

ţeasc

ţar
sufragerie,1000 lei; sufragerie,
1000 lei.. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (R.R)

ţa schiuri, 75 lei
neg; aeroterm

ţa tv Panasonic,
diagonala 37, 100 lei; tv Panasonic,
diagonala 51, 150 lei; tv Philips,
diagonala 80, 250 lei; tub de bas,
100 lei; staţie de amplificare, 250 €;
calculator Pentium 4, 400 lei;
Pentium 3, 300 lei; calculator nou
Pentium 4 cu monitor LCD, 200 €;
radiocasetofon cu dvd pentru ma -

-

-

şi o hain

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

şi

şu vin roşu 6
lei/l; c

şi bocanci de schiuri, 150 lei
perechea; pl

şi

şi

şi
n

şi
defecte. Tel. 0757-612642. (R.R)

ştiat îngr ş

şti, 900 € neg. Tel. 0726-
979939. (R.R)

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

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vâ

ţ

ţa Renault 21,
înmatriculat, din 1990, stare foarte
bun

.

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

şi

ă

ă

Vând în Re

ă, 950 € neg. Tel. 0740-520382.
(R R)

Vând în Bozovici Dacia papuc
din 199, 2 locuri, acoperită, 1300 €
neg. Tel. 0745-686324, 0762-
547143. (RR)

Vând în Sacu Kawasaki GSZ,
1000 € neg. Tel. 0724-263442. (RR)

Vând Ford Mondeo break cara
van, 1.6, ABS, închidere centraliza
tă, 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 gen

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

Vând în Re

Vând Skoda Octavia, 1,9 TDI,
din 2002, 4500 €. Tel. 0723-262997.
(R.R)

Vând Peugeot 106, din 1996,
1200 cmc, consum 4,5%, ro

ă. Tel.
0740-453210. (R.R)

Vând în Re ă
165/65/13 noi, 60 lei bucata;
covoare pt. ma ă, noi, 30 lei
bucata. Tel. 0255-224242. (R.R)

Vând în Re
ă,

euro 4, aer condi

Vând în Boc

ă pt. Mercedes, 200
€/set; ulei motor, 60 €; ulei cutia de
viteză

Cumpăr în Re ă taxi;
vând Passat din 2000, 4500 € neg.
Tel. 0721-400969. (RR)

Vând în Re

-
-

ţi, 50 lei
bucata; 4 cauciucuri de iarn

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

ţi de aluminiu pe 14

ţa cauciucuri pe 14,
15, 16, 17, 17,5; motoscuter nou,
550 €. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

ţa cauciucuri iarn

ţa VW Golf 4, din
2001, înmatriculat, 1,6, benzin

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, 5250 €
neg; genţi VW pe 17, aliaj cu
cauciucuri, 170 €/set. Tel. 0757-
503523. (RR)

.

ţa licenţ

ţa Suzuki GSX
1100E, 1100 €; genţi Passat, 300 lei;
genţi aluminiu Opel, 100 €; piese
Mazda 626; stopuri spate Passat
Break din 2002, 100 lei/bucata;
motor trifazic, 1300 rotaţii/minut,
170 lei; portbagaj ski, 70 lei;
cauciucuri de 17 aproape noi, 80 lei
bucata. Tel. 0745-134127. (RR)

şi
15, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

şi

şu,
înmatriculat, stare foarte bun

şi

şin

şi

şa Mercedes C
Classe, 85.000 km, 5 000 €;
cauciucuri iarn

şi 2 filtre ulei, 110 €. Tel. 0255-
525371. (RR)

şi

şi

Vând cas

alea

V nd apartamen

.

ă în Dognecea, 10.000
€. Tel. 0767-748175. (R.R)

ă

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.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în Boc ă cu
3 camere, bucătărie, baie (amena
jată modern) cu centrală termica, cu
termopane, cu grădină

Tel. 0721-858714.

ă pia ă. Tel. 0724-700792.
Vând apartament 3 camere, et.

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

Tel. 0724-998500.
ă în Ilidia,

mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ăi, com
plet renovat . Tel. 0724-
998500

€

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

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

ăile
Herculane, zona pie

Tel. 0724-998500

ă

. Pre

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.

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.

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

Vând cas
-

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând apartament în Re ţa cu 2
camere, etaj 4/4 bloc acoperit, cu
termopane, mobilat, zona Intim
lâng ţ

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând 2 case de vacanţ

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

, avantajos
.

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

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

dat, et. 3, renovat.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

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

. Pre

şi

şi

şa Montan

şi vie. Tel.
0724-700792.

şi

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

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

Vând pianin austriac marca
Stingl - original. Clape filde , 5 octa-
ve, plac de font cu corzi încruci-
ate înf urate cu fir de cupru. Dou

pedale i un scaun. Toat mecanica
cât i exteriorul + scaunul sunt origi-
nale. O singur coard schimbat .
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

ţuic
.

ţel de lapte, 1500 lei. Tel.
0255-210535. (R.R)

ţ ţi de
lemn, diferite obiecte de anticariat.
Tel. 0255-232955.

Vând Laptop Toshiba; televizor
color în stare funcţional

Vând acordeon Weltmeister
Supita cu 120 ba

ţar sufragerie,
500 lei. Tel. 0355-409277, 0748-
890428.

Vând 4 buc ţi Pentium 3, preţ
360 lei. Tel. 0726-087442.

Vând 3 monitoare 17 inch, preţ
80 lei bucata. Tel. 0745-552182.

Vând ma -

Vând c

ţiuni, 200 lei neg; p ţ
sport, în stare perfect

Vând ma

ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă

Vând în Boc
ălincă, 20 lei/l; ă, 12 lei/l. Tel.

0255-551573, 0743-303607. (R R)
Vând vi

Vând trifoi, 3 costume haine
bărbăte , aragaz, ma ă de
spălat automată, căru ă cu ro

ă, 100 lei
neg. Tel. 0770-445699.

ă

ă de spălat auto
mată 350 lei. Tel. 0746-476161.

ărucior + co ă
pentru copil mic, până la 6 luni, cu
mici defec ătu

ă, 250 lei neg;
casetofon ma ă Xzont, 150 € neg.
Tel. 0723-725053.

ă de spălat automa-
tă Arctic L500T, 200 lei. Tel. 0764-
335767.

Vând 5 monitoare de 17 inch, 50
lei bucata. Tel. 0763-906047.

Vând 3 calculatoare Dell
OpticPlex, Pentium 3, 60 € bucata.
Tel. 0755-409341.

ş

ş ş
ş

ş

şa vin, 4 lei/l;
p

şti şin

şi; saxofon Huller,
german. Tel. 0747-275575.

Vând urgent col

şin

ş de maşin

şin

şin

Imobiliare

ANUNŢ
Prim

ţie public
ţie, înscris în CF nr. 3329 a localit ţii

Boc ţ
Licitaţia va avea loc în data de 02.02.2011 ora 10,00 la sediul

Prim ţe.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura

Prim .

- .

ăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea bunului

imobil-teren de construc ă
ă sub nr. top.1004/1/22, în suprafa ă de 250 mp.

ăriei Boc

ăriei Boc ă în data de 31.01.2011 inclusiv
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa, tel.

0355 566605 int. 109

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz

şa Român

şa în sala de şedin

şa pân

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel
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Vând urgent cas

Vând apartament 2 camere,
confort 1, izolat, mobilat. Tel. 0722-
441304. (RR)

Vând în Boc

Vând în Re

Închiriez în Boc

ă cu grădină,
fântână, telefon, Târnova. Tel. 0255-
221010. (R.R)

ă cu grădină,
teren, 38.000 € neg. Tel. 0744-
316567. (RR)

şa cas

şi

şa spa

ţa apartament 2
camere, Micro 1. Tel. 0722-988090.

ţiu comer-
cial, 60 mp, 200 € neg. Tel. 0255-
525371. (RR)

V

.
ţa lâng -

-
ţit, central

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

ţit, et. 4, 17.500 € neg. Tel.
0748-904376. (R.R)

ţa pe Calea
Timi

-

ţit, 30.000 € neg.
Tel. 0744-752503. (R.R)

ţe, pe
culmea Boiniţei, 15.000 € neg. Tel.
0734-9516521. (R.R)

ând cas

Vând în Re

Vând cas

Vând în Cuptoare cas

Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lâng

Închiriez în Re

Persoan

Vând apartament 3 camere,
Lunc

Vând cas

Vând cas

Vând urgent 6714 mp teren la
intrarea în Târnova, la

Vând cas

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

ă Comisa
riat, apartament 2 camere, îmbu
nătă ă, 25.000 € neg. Tel.
0355-405662, 0770-507829. (R.R)

ă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
dependin

ă 55.000 €
neg; teren, 5000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255-
233854. (R.R)

ă Comisar iat ,
îmbunătă

ălătorie auto, cu hală,
600 € neg. Tel. 0744-470337. (R.R)

ă fizică vând aparta
ment 2 camere, et. 3, 67 mp, Calea
Timi ătă

ă, 50.000 € neg. Tel. 0729-
531861. (R.R)

ă cu dependin

ă în Secă

ă în Gârli

şa Montan

şi

şi
şoarei, sp

şorii, îmbun

şeni. Tel.
0731-191130. (R.R)

şosea, 2,5
€/mp. Tel. 0745-311010. (R.R)

şte, 15.000 €.
Tel. 0731-801231. (RR)

ANUNŢ
Prim ria Comunei Bozovici anunţ publicul interesat asupra

depunerii solicit rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"Realizare capacitate de producere a energiei electrice prin
valorificarea resurselor regenerabile de energie solar primar ,
Prim ria Bozovici, jud. Cara -Severin", propus a fi amplasat în
Comuna Bozovici, satul Bozovici - intravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorit ţii competente pentru protecţia mediului - Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cara -Severin, din Re iţa, str. Petru Maior, nr. 73,
în zilele de luni-joi, între orele 8:00 - 16:30, respectiv vineri între orele
8:00 - 14:00 i la Prim ria Comunei Bozovici, str. Mihai Eminescu, nr.
251B, com. Bozovici, jud. Cara Severin.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara -Severin.

ă ă
ă

ă ă
ă

ă

ă

ş

ş ş

ş
ş-

ş

Vând tractor. Tel. 0762-706824.
(R R)

Vând Dacia Papuc din 2000,
1,6, benzină.Tel. 0740-145324 (RR)

Cumpăr voucher. Tel. 0722-
688244. (RR)

Vând în Re
ă)

. Tel. 0766-683102.

ă,
2000 . Tel. 0744-644975.

Vând în Caransebe

ări complete, ă, 00 €
neg.Tel. 0255-517830

ă, geamuri
ă automată, aer condi

ă
ă impecabil, an fabrica

ă în
iunie 2011,

Vând Ford Fiesta 1,25 i, 5 u

neg. Tel.
0720-468986.

.

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

ţie 1996, 2500 cmc, stare bun
€

139.000 km, tapiţerie piele, taxe la
zi, dot 3.7

, 0785-
390778.

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 Dacia 1310, an fabricaţie
1989, 5 viteze, verificare pân

750 € neg. Tel. 0722-
420002.

-
ţie, 5.500 €

şi

Vând microbuz Iveco, an fabri-
ca

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,

benzin

şi oglinzi elec
trice, turel

şi
arat

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



Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

ţii
de Urgenţă

08.12.2010: la Caransebeş,
un şofer a accidentat un pieton, pe
trecerea pentru pietoni şi a părăsit
locul accidentului.

08.12.2010: accident pe DN
58, în urma căruia a rezultat
rănirea gravă a unui conducător
auto. Acesta nu a adaptat viteza
de deplasare într-o curbă la stân-
ga, a pierdut controlul volanului
părăsind partea carosabilă, s-a
lovit de un copac, după care a
revenit pe carosabil.

09.12.2010: accident rutier pe
raza localităţii Berzasca, soldat cu
rănirea unei persoane.

09.12.2010: lucrători din
cadrul Poliţiei Oraşului Moldova
Nouă, în urma unui control efec-
tuat la un punct de lucru al unei
societăţi comerciale din afara
judeţului, au confiscat mai multe
articole pirotehnice, pentru care
nu au putut fi prezentate docu-
mente de provenienţă.

09.12.2010: S. VASILE, în
vârstă de 46 ani, domiciliat în
Ciclova Română s-a rătăcit în pă-
durea dintre Oraviţa şi localitatea
de domiciliu.

09.12.2010: la Caransebeş,
un tânăr a cumpărat mai multe
produse din

, cu bani falşi.
10.12.2010: pe str. Căminelor

din Reşiţa, un minor s-a angajat în

traversarea străzii prin loc neper-
mis, în fugă şi fără să se asigure,
fiind accidentat de un autoturism.

11.12.2010: în afara loc. Bozo-
vici, şoferul unui autoturism, nu a
adaptat viteza de deplasare la
condiţiile de drum, carosabilul
fiind acoperit cu polei, a pierdut
controlul volanului şi s-a izbit cu
autoturismul de zidul unei clădiri.

11.12.2010: accident rutier pe
raza localităţii Mehadia, soldat cu
rănirea mai multor persoane.

13.12.2010: şoferul unui auto-
turism pe B-dul Republicii, din
Reşiţa, a efectuat virajul la dreap-
ta pe B-dul Muncii, iar când a
ajuns la aprox. 15 m de trecerea
de pietoni a accidentat trei
persoane care s-au angajat în
traversarea străzii înainte de
trecerea de pietoni.

14.09.2010: accident rutier pe
raza loc. Goruia datorat neadap-
tării vitezei la condiţiile de drum,
carosabilul fiind acoperit cu
zăpadă.

14.12.2010: la sediul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeţean C-
S, a avut loc evaluarea activităţii
inspectoratului pe anul 2010.

09.12.2010: incendiu în Meha-
dia în urma căruia o persoană a
fost rănită.

agroalimentare piaţa
centrală

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

RE IŢA

ANINA:
B

ŢELU RO
Ţ: 91

Ş

CARANSEBEŞ:
O ŞU:
TOTAL JUDE

: Administrator financiar (patrimoniu) studii superioare: 1; Asistent personal al persoanei cu
handicap grav: 1; Buc ţioner îmbr

ţiilor: 15; Osp ţioner de hotel: 1; Reprezentant
comercial: 1; Tinichigiu carosier: 1;

Asistent medical generalist: 1; Medic rezident: 1;

ţa, gresie, parchet: 8; Muncitor necalificat la întreţinere drumuri,

ătar: 1; Contabil ăcăminte după
comandă: 15; Lăcătu ător comercial: 1; Ma

ătar: 3; Paznic: 1; Recep

Ambalator manual: 4; Consilier/expert/inspector/referent/economist în
management: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; Lucrător gestionar: 1; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian

ătar: 1; Primitor distribuitor materiale

şef/director financiar: 1; Croitor-confec
ş mecanic: 2; Lucr şinist pod rulant: 1; Medic rezident: 1; Muncitor

necalificat în industria confec

şosele, poduri : 2; Osp şi scule: 1;

Amanetar: 1; Casier încasator: 1; Medic rezident: 1;

Casier încasator: 1; Muncitor necalificat în metalurgie: 19; Zidar samotor: 1;

ĂILE HERCULANE:

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.12.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Imobiliare
Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

Vând cas

Vând cas

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

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

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

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

ă la Gârli

ş etc). Camer

ş

şte. Tel. 0749-
105551.

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

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.

ă zona Victoria

ă Gătaia, 2 camere,
bucătărie, ătărie vară,
teren 1650 mp, 21.000

-

Persoan

ţit ţ
neg.

. Tel.
Vând apartament 4 camere,

amenajat ca spaţiu de privatizare la
parterul blocului, str. Ioan Corvin,
Re ţa. Tel. 0747-275575.

.
Tel. 0255-232955.

Vând cas

€. Tel. 0746-
987781.

şi
Vând garsonier

şpais, hol, buc

Vând apartament 2 camere, str.
Sportului, zona Comisariat, et. 3,
preţ neg. Tel. 0353-402747.

Ofer spre închiriere apartament
1 camer

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ neg. Tel.
0722-501895.

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, zona Micro 2, îmbun ţit total,
preţ neg la vedere. Tel. 0744-
843054.

â
on ort 1 î ţ .

T . - .
Vând apartament 1 camer ,

Calea Caransebe ului, îmbun t ţit.
Tel. 0765-983271.

Vând cas

Închiriez apartament 2 camere
utilat, mobilat cu central

ţie, situat în Govândar. Tel.
0720-026801.

ă, bloc 4 etaje, Govândar.
Tel. 0769-463199.

ă cu etaj în re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, pre

ătă

V nd apartament 2 camere,
Polivalentă, c f , mbunătă iri

el 0726 411878
ă

ă ă

ă în com. Fârliug sat.
Deze

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

şi

ş

şti. Tel. 0722-879262.

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,

“ ”
“ ”

PRISMA | |16 - 22 Decembrie 2010

Cine poate s ţ
mic sau s

ţel este rugat s

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.

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

Transport marf

ă ofere la un pre
ă doneze mobilier pentru

un băie ă telefoneze
la:0786-483218, 0770-456679 (RR)

Transport săptămânal

ă 5 locuri, condi

ă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals

,

Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0745-
583129.

ă. Tel. 0745-
274929.

ş
ş

şin

şi
casetat odele laminate

şi uşi.

AJ M ţ
G

ţei de munc

ţei de munc
Ordonanţa nr 108/2010 se aplic

modificarea modalit ţii de calcul a indemnizaţiei
de

ţ
ţar

ţie de
ţei beneficiaz

ţei;
modificarea condiţiilor în care persoanele nu pot

beneficia de indemnizaţie de
ţiei de

ţie de

ţiilor de

ţ
ţ

Legea nr 233/07.12.2010 pentru modificarea

ţei

de munc

la stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni
în ultimele 24 de luni premerg

ţie de
persoanele care beneficiaz ţie de

ţia s ţeze în scris agenţia
pentru ocuparea forţei de munc

ţia st

ţio-
neaz

ţia în care
apariţia st

ţarea
se face în prima zi lucr

persoanele care beneficiaz ţie de
ţia de a participa la serviciile

pentru stimulare a ocup

ţare este asigurat ţa
financiar

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul
AJOFM C ţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel
0255-212160, la sediile punctelor de lucru ale
Agenţiei din judeţ, precum

OF C ă publicarea în Monitorul
Oficial a O nr 108/06.12.2010 pentru
modificarea

ărilor pentru
ării for ă

ărilor pentru
ării for ă.

ă începând cu
data de 1 ianuarie 2011, principalele modificări
aduse de aceasta fiind:

ă

ă, nu la salariul de bază minim brut
pe ă garantat în plată. Persoanele a căror drept la
indemniza

ării în vigoare a Ordonan ă de acest
drept în cuantumul aflat în plată la data intrării în
vigoare a Ordonan

ă plata indemniza
ă de indemniza

ării dreptului, refuză un loc de
muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau
refuză participarea la servicii pentru stimularea
ocupării ă ă
plata indemniza

ă nejustificat să se încadreze într-un loc de
muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor,
nemaifiind precizat în Ordonan ă faptul că locul de
muncă refuzat este situat la o distan ă de cel mult
50km de localitatea de domiciliu.

ărilor pentru ării for

ă întră în vigoare la data publicării în MO:
13.12.2010, principalele modificări aduse de
aceasta fiind

ătoare datei
înregistrării cererii, nu se iau în considerare
perioadele care reprezintă stagiu de cotizare
utilizate pentru stabilirea ă a
unui drept la indemniza

ă de indemniza
ă în

ă la care sunt
înregistrate apari ării de incapacitate temporară
de muncă

ă acesta, în termen de 24 de ore de la data
acordării concediului medical. În situa

ării de incapacitate temporară de muncă a
intervenit în zile declarate nelucrătoare, în

ătoare;
ă de indemniza

ării
ă oferite de către AJOFM dacă acestea

participă la programe de formare profesională a
căror finan ă din asisten

ă nerambursabilă primită de România, în
calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin
intermediul Fondului european de dezvoltare
regională, Fondului social european

-S anun

şi completarea Legii nr 76/2002 privind
sistemul asigur şomaj şi stimularea
ocup şi a Legii nr
233/07.12.2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr 76/2002 privind sistemul asigur
şomaj şi stimularea ocup

şomaj , prin raportarea la valoarea indicatorului
social de referin

şomaj a fost stabilit înainte de data
intr

şomaj şi a celor în care
înceteaz şomaj: nu
beneficiaz şomaj persoanele
care, la data solicit

şi de formare profesional şi înceteaz
şomaj pentru persoanele

care refuz

şi
completarea Legii nr 76/2002 privind sistemul
asigur şomaj şi stimularea ocup

şi acordarea anterioar
şomaj;

şomaj au obliga ştiin

şi datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor şi unitatea în care func

ştiin

şomaj nu au obliga
şi de formare

profesional

şi Fondului de
coeziune.

-S din Reşi

şi pe site-ul
www.ajofmcs.ro.

.u. .

.

.

.
.

�

�

:
�

�

�

Modificarea }i completarea Legii 76

Caut muncitori calificaţi -
ţi, cu experienţ ţii,

finisaje, gresie ţ

ţuri. Tel. 0786-464226.

Profesor pensionar dau medita-
ţii matematic . -

.

şi neca
lifica

şi faian

şi exterioare la cele mai
mici pre

şi liceal. Tel. 0744-639309

ă în termoizola
ă. Tel. 0786-

464226.
Execut lucrări de finisaje

interioare

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

ă, fizică, pt nivel gim
nazial

Vând casă în Oravi

ă interioară, depen-
din €

ă,
etaj 1, Tineretului, multiple îmbună-
tă

ţa, str.
Emanuel Guzdu, nr. 50, cu etaj, 9
camere, scar

ţe, teren 490 mp, 120.000 . Tel.
0255-571910.

Vând sau închiriez garsonier

ţiri, preţ neg. Tel. 0723-725053.



Rugby
Echipa de rugby Stejarii Bucureşti a fost învins

şite de Burcea - un eseu, Lemnaru - un eseu, Dumbrav
şi Calafeteanu - dou

şi 100 de francezi. În
primele dou şti a înregistrat o
înfrângere, scor 9-23 cu Leeds Carnegie, şi o victorie, scor 20-19 cu
Crociati Rugby Parma. Echipa Stejarii Bucureşti are programat
urm

ă cu scorul de 29-20
(19-14), de forma ă Stade Francais, în etapa a treia a grupei
4 a Cupei Challenge, sezonul 2010-2011. Punctele echipei române au
fost reu ă - două
transformări ă lovituri de pedeapsă. La meci au
asistat aproximativ 4.000 de spectatori, între care

ă meciuri din grupă, Stejarii Bucure

ătorul meci la 16 decembrie (ora 21.45), tot cu cu Stade Francais.

ţia francez
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Camp. European: Romania - Rusia

Joi TVR 2 ora 17:45
FOTBAL: Liga Campionilor, Tragere la sorti optimi de finala

Vineri Sport.ro ora 13:00
NATATIE: Campionatul Mondial in bazin scurt, Dubai, EAU

Sambata Eorosport ora 17:30
HANDBAL FEM.: Camp. European: Finala

Duminica TVR 2 ora 18:00
FOTBAL: Premier League, Chelsea - Manchester United

Duminica Digi Sport ora 18:00
BASCHET MASC.: Euro Challenge Cup: Steaua - Lokomotiv Kuban

Miercuri Sport.ro ora 19:00

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;
13 - 19 dec: HOCHEI - CM, Divizia II-a, Grupa B, Miercurea Ciuc;
15 - 19 dec: NATATIE: CM in bazin scurt, Dubai, EAU.

Sporturi de
iarna

Schiorul austriac Gregor
Schlierenzauer s-a accidentat,
luni, la ligamentele genunchiului
drept si va sta pe margine in urma
toarele patru saptamani, ratand
astfel Turneul Celor 4 Trambuline
din acest sezon. Dublu medaliat
cu bronz la Jocurile Olimpice de la
Vancouver, Schlierenzauer cazut
rau la antrenamentul pe care l-a
efectuat in cursul zilei de luni,
suferind o ruptura a ligamentul
intern al genunchiului drept.

Aceasta accidentare este
practic sinonima cu ratarea parti
ciparii in celebrul Turneu al Celor 4
Trambuline, care se desfasoara la
cumpana dintre ani in Germania si
Austria.

Schlierenzauer, 20 ani, a avut
un inceput modest de sezon, cea
mai buna clasare a sa fiind un loc 9
in prima din cele doua etape des
fasurate pe trambulina olimpica
de la Lillehammer.

Austriacul legitimat la clubul
Innsbruck-Bergisel a participat
pana acum la 96 de concursuri in
Cupa Mondiala, obtinand nu mai
putin de 32 de victorii si 52 de
urcari pe podium.

Eva Tofalvi, singura biatlonista
romana care a concurcat in
urmarirea de 10 kilometri de la
Hochfilzen, Austria, a terminat
concursul pe locul al 32-lea.

Urmarirea a fost castigata de
suedeza Helena Ekholm, care a
fost a cincea la start. Ea a ratat o
singura tinta, la a doua oprire in
poligon, si a ajuns la sosire dupa
35 de minute si 17.8 secunde.

Biatlonistul rom Roland
Gerbacea s-a clasat pe locul 98,
vineri, in cursa de sprint de la
Hochfilzen din cadrul Cupei
Mondiale de biatlon. Desfasurata
pe distanta a 10 kilometri, intre
cerea din statiunea austriaca a
fost castigata de norvegianul
Tarjei Boe, acesta acoperind
traseul in 28 minute, 17 secunde si
6 zece, fara nicio ratare in poligon.

Pe podium au mai urcat
ucraineanul Serguei Sednev, sosit
cu peste 27 secunde intarziere, si
francezul Alexis Boeuf, care a
pierdut peste jumatate de minut.

Singurul sportiv roman prezent
in competitie a fost Roland
Gerbacea (21 ani), acesta
clasandu-se pe locul 98 din cei
102 competitori care au ajuns la
linia de sosire.

-

-

-

ân

-

Handba l
In prima partida din Grupa Principala I a Campionatului European,

nationala feminina de handbal a Romaniei a invins de o maniera
categorica reprezentativa similara a Croatiei, scor 31-22 (14-12), şi
continu

şi greşeliile au abundat în cele dou

şi de un joc excelent al pivotului Oana
Manea. România a condus astfel în permanen

şi „torpilele"
trimise de croate de la linia de nou

şi a fost foarte aproape s
şi

Paraschiv, selec
şi pe Ada Nechita, acestea aducând imediat

un plus în ofensiv

şit la o parad şi ar putea rata şi ea tot turneul.
La capatul a 60 de minute extrem de intense, nationala feminina a

Romaniei s-a impus cu stil in fata reprezentativei statului Muntenegru,
scor 23-21, ramanand cu sanse mari in lupta pentru calificarea in
semifinalele Campionatului European. Ultimul hop in calea tricolorelor
pana la intrarea in careul de asi este Rusia, echipa pe care o vom intalni
joi dupa-amiaza. Cristina Neagu a fost golgetera intalnirii, cu 11 goluri
din 16 aruncari (69%), fiind urmata in topul marcatoarelor de Melinda
Geiger (4 goluri), Oana Manea (3), Valentina Ardean (2), Roxana Han,
Adriana Nechita si Ionela Stanca (fiecare cate un gol). Talida Tolnai a
incheiat meciul cu un procentaj fabulos de 50 la suta, reusind sa pareze
21 din cele 42 de aruncari ale adversarelor. Bojana Popovic a incheiat
meciul cu 7 goluri in cont, fiind secondata de Marija Jovanovic (5
reusite)

1 Danemarca 3 3 0 0 73-61 6
2 Romania 3 2 0 1 83-73 4
3 Muntenegru 3 2 0 1 74-71 4
4 Rusia 3 1 0 2 72-74 2
5 Croatia 3 1 0 2 75-89 2
6 Spania 3 0 0 3 65-74 0

ă astfel lupta pentru o medalie la Europeanul de handbal
feminin. Aflate sub presiune înaintea partidei, ambele combatante au
început precipitat meciul ă tabere.
Fostă jucătoare în Croa ări

ăcut diferen ării. Evolu
ă totodată

ă la unu-două goluri pe
toată durata primei reprize, dar ineficacitatea extremelor

ă metri ne-au împiedicat să ne
distan ăm pe tabelă. Finalul primei păr
ălcat strâmb ă se alăture Cristinei Vărzaru pe

lista accidentatelor. Sesizând jocul slab al extremelor Ardean
ă

pe teren pe Roxana Han
ă. Victoria oarecum scontată înaintea partidei a trecut

însă în plan secund pe finalul meciului deoarece Paula Ungureanu a
aterizat gre ă

ţia, port ţa Paula Ungureanu (14 intervenţii în
total) a fost cea care a f ţa în debutul confrunt ţia
Paulei a fost completat

ţ

ţ ţi a fost unul cu emoţii. Neagu a
c

ţionerul Radu Voina le-a introdus-o în partea secund

.
Clasament: Grupa I Principala

Judo
Sportivele române Corina Căprioriu (cat. 57 kg), campioană

europeană en titre,

ă direct în turul secund, a învins-o pe
belgianca Charline van Snick, dar a pierdut apoi finala Grupei D în fa

ăprioriu le-a întrecut-o pe suedeza Emma Barkeling

ă de Lien în primul tur al grupei. În
limitele categoriei 52 kg, Andreea Cătuna a câ

ă apoi de japoneza
Anzu Yamamoto. Dan Fâ

şi Carmen Bogdan (cat. 48 kg) au ocupat locul 5 la
concursul interna

şi a terminat pe 5. La categoria 57 kg,
C şi pe germanca
Miryam Roper, cedând în finala Grupei B în fa

ştigat meciul de debut,
cu Viviana Gomez (Columbia), dar a fost învins

şie (cat. 66 kg) a pierdut în primul tur la
canadianul Sasha Mehmedovic.

ţional de judo Grand Slam Tokyo 2010. La categoria
48 kg, Carmen Bogdan, calificat

ţa
braziliencei Sarah Menezes

ţa taiwanezei Lien Chen-
Ling. Andreea Chiţu fusese învins

Hochei pe gheaţă
Antrenorul Elod Antal a stabilit lotul final cu care na

.

ţionala Under 20
a României va aborda Campionatul Mondial de hochei pe gheaţ

. Turneul de la Miercurea
Ciuc va avea loc în perioada 13-19 decembrie, cu participarea echipe-
lor României, Ungariei, Poloniei, Chinei, Coreei de Sud

ţionata României a fost surclasat
Ţapu (05.59),

dar apoi au încasat opt goluri

ă
Divizia a II-a, grupa B de la Miercurea Ciuc

ă de Polonia cu scorul de 8-1 (3-
1, 2-0, 3-0), luni,Tricolorii au deschis scorul prin Ciprian

şi Australiei.
Selec

În alte meciuri, Coreea de Sud a învins
Australia cu scorul de 7-5, iar Ungaria a învins China la scor, cu 20-0.

Vo le i
Remat Zalau, noua infrangere in Liga Campionilor. Echipa

Remat Zalau a pierdut, luni seara, a patra intalnire consecutiva in
Grupa D a Ligii Campionilor, cedand cu 0-3 pe terenul formatiei italiene
Trentino BetClic. Pe seturi scorul a fost 25-18, 25-22 si 25-23, partida
fiind mult mai echilibrata decat meciul tur din Romania. Pentru
campioana din Zalau este a patra infrangere consecutiva, dupa cele
suferite in fata celor de la PGE Skra Belchatow (0-3 pe teren propriu),
VfB Friedrichshafen (1-3 in deplasare) si Trentino BetClic (0-3 pe teren
propriu). Urmatorul meci pentru Remat Zalau este programat pe 6
ianuarie 2011, pe teren propriu, cu VfB Friedrichshafen, formatie pre
gatita de tehnicianul roman Stelian Moculescu. Meciul final al grupei va
fi jucat pe terenul polonezilor de la PGE Skra Belchatow in 12 ianuarie.

Clasamentul Grupei D dupa primele patru etape arata astfel: 1.
PGE Skra Belchatow (12 puncte), 2. Trentino BetClic (8 puncte), 3. VfB
Friedrichshafen (4 puncte), 4. Remat Zalau (0 puncte).

-

Investeşte în oameni!
Proiect cofinan

şi participare la FPC”
Titlul proiectului: „Calificarea / Recalificarea a 220 de angaja

ŞI Ş-SEVERIN, STR. TIMIŞORII, NR. 4,
beneficiar al finan

şte achizi

ştig

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

Axa prioritar ţ ţii cu piaţa
muncii”

Domeniul Major de Intervenţie 2.3 „Acces
ţi

proprii în meseria de agent comercial”
ID proiect:
Beneficiar:

cu sediul în:
RE ŢA, JUD. CARA

ţ ţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în baza contractului nr.
POSDRU/76/2.3/A/66478 în cadrul proiectului „Calificarea/
Recalificarea a 220 de angajaţi proprii în meseria de agent
comercial” dore ţionarea de:

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câ ţul
cel mai sc

ţiile tehnice se pot obţine la cerere, prin email
(mirunaresita@yahoo.com) cu precizarea datelor de identificare ale
solicitantului. Persoan de contact: BELEI MARIN.

Data limit

ă 2 „Corelarea învă ării pe tot parcursul vie

ării nerambursabile din Programul Opera

ătoare este pre
ăzut.

Specifica

ă
ă pentru primirea ofertelor la sediul

este , ora .

66478

S.C. MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
S.C. MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

servicii de formare
profesional

ţie,
sisteme operare, pda-uri.

ă, servicii de îndrumare şi consiliere, combustibil, piese
auto, accesorii şi rechizite de birou, anvelope auto, laptop-uri,
calculatoare cu monitoare, video proiector cu ecran de proiec

S.C. MIRUNA
INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. 25.12.2010 12:00

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Instrumente Structurale
2007 - 2013

OIPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013
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