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EXECUTA ªI ÎN SERIE.EXECUTA ªI ÎN SERIE.EXECUTA ªI ÎN SERIE.EXECUTA ªI ÎN SERIE.EXECUTA ªI ÎN SERIE.

FACILITÃÞI: în funcþie de valorile la care se ridicã comenzile, seFACILITÃÞI: în funcþie de valorile la care se ridicã comenzile, seFACILITÃÞI: în funcþie de valorile la care se ridicã comenzile, seFACILITÃÞI: în funcþie de valorile la care se ridicã comenzile, seFACILITÃÞI: în funcþie de valorile la care se ridicã comenzile, se
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„Centru transfrontalier de Statistic„Centru transfrontalier de Statistic„Centru transfrontalier de Statistic„Centru transfrontalier de Statistic„Centru transfrontalier de Statisticããããã     ºººººi Cercetarei Cercetarei Cercetarei Cercetarei Cercetare
pentru Intreprinderile Mici pentru Intreprinderile Mici pentru Intreprinderile Mici pentru Intreprinderile Mici pentru Intreprinderile Mici ºººººi Mijlocii - RESCENT”i Mijlocii - RESCENT”i Mijlocii - RESCENT”i Mijlocii - RESCENT”i Mijlocii - RESCENT”

In data de 03.09.2010, Centrul deIn data de 03.09.2010, Centrul deIn data de 03.09.2010, Centrul deIn data de 03.09.2010, Centrul deIn data de 03.09.2010, Centrul de
Consultanþã ºi Management alConsultanþã ºi Management alConsultanþã ºi Management alConsultanþã ºi Management alConsultanþã ºi Management al
Proiectelor EUROPROJECT în parte-Proiectelor EUROPROJECT în parte-Proiectelor EUROPROJECT în parte-Proiectelor EUROPROJECT în parte-Proiectelor EUROPROJECT în parte-
neriat cu Camera de Comerþ ºineriat cu Camera de Comerþ ºineriat cu Camera de Comerþ ºineriat cu Camera de Comerþ ºineriat cu Camera de Comerþ ºi
IndusIndusIndusIndusIndustrie Vratsa ºi Camera de Comerþtrie Vratsa ºi Camera de Comerþtrie Vratsa ºi Camera de Comerþtrie Vratsa ºi Camera de Comerþtrie Vratsa ºi Camera de Comerþ
ºi Industrie Ruse au  lansat in Slatinaºi Industrie Ruse au  lansat in Slatinaºi Industrie Ruse au  lansat in Slatinaºi Industrie Ruse au  lansat in Slatinaºi Industrie Ruse au  lansat in Slatina
proiectul „proiectul „proiectul „proiectul „proiectul „Centru transfronCentru transfronCentru transfronCentru transfronCentru transfrontalier detalier detalier detalier detalier de
Statistica si Cercetare pentru Intre-Statistica si Cercetare pentru Intre-Statistica si Cercetare pentru Intre-Statistica si Cercetare pentru Intre-Statistica si Cercetare pentru Intre-
prinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENT.....
Evenimentul a fost organizat la sediulEvenimentul a fost organizat la sediulEvenimentul a fost organizat la sediulEvenimentul a fost organizat la sediulEvenimentul a fost organizat la sediul
Centrului de Consultanþã ºi ManaCentrului de Consultanþã ºi ManaCentrului de Consultanþã ºi ManaCentrului de Consultanþã ºi ManaCentrului de Consultanþã ºi Mana-----
gement al Proiectelor EUROPROJECTgement al Proiectelor EUROPROJECTgement al Proiectelor EUROPROJECTgement al Proiectelor EUROPROJECTgement al Proiectelor EUROPROJECT,,,,,
StrStrStrStrStr. Mihai Eminescu, nr. Mihai Eminescu, nr. Mihai Eminescu, nr. Mihai Eminescu, nr. Mihai Eminescu, nr. 35, Slatina,. 35, Slatina,. 35, Slatina,. 35, Slatina,. 35, Slatina,
judeþul Olt, în incinta CENTRULUI DEjudeþul Olt, în incinta CENTRULUI DEjudeþul Olt, în incinta CENTRULUI DEjudeþul Olt, în incinta CENTRULUI DEjudeþul Olt, în incinta CENTRULUI DE
AFACERI SLATINA. si au luat parteAFACERI SLATINA. si au luat parteAFACERI SLATINA. si au luat parteAFACERI SLATINA. si au luat parteAFACERI SLATINA. si au luat parte
atat reprezentanti ai partenerilor dinatat reprezentanti ai partenerilor dinatat reprezentanti ai partenerilor dinatat reprezentanti ai partenerilor dinatat reprezentanti ai partenerilor din
cadrul proiectului, autoritati judetenecadrul proiectului, autoritati judetenecadrul proiectului, autoritati judetenecadrul proiectului, autoritati judetenecadrul proiectului, autoritati judetene
cat si reprezentanti ai mass-medieicat si reprezentanti ai mass-medieicat si reprezentanti ai mass-medieicat si reprezentanti ai mass-medieicat si reprezentanti ai mass-mediei
locale. Proiectul îºi propune realilocale. Proiectul îºi propune realilocale. Proiectul îºi propune realilocale. Proiectul îºi propune realilocale. Proiectul îºi propune reali-----
zarea unui Centru Transfrontalier dezarea unui Centru Transfrontalier dezarea unui Centru Transfrontalier dezarea unui Centru Transfrontalier dezarea unui Centru Transfrontalier de
Statisticã ºi Cercetare, primul centruStatisticã ºi Cercetare, primul centruStatisticã ºi Cercetare, primul centruStatisticã ºi Cercetare, primul centruStatisticã ºi Cercetare, primul centru
specializat de cercetare în domeniulspecializat de cercetare în domeniulspecializat de cercetare în domeniulspecializat de cercetare în domeniulspecializat de cercetare în domeniul
economic si al resurselor umane  ineconomic si al resurselor umane  ineconomic si al resurselor umane  ineconomic si al resurselor umane  ineconomic si al resurselor umane  in
diferite tipuri de activitãþi realizatediferite tipuri de activitãþi realizatediferite tipuri de activitãþi realizatediferite tipuri de activitãþi realizatediferite tipuri de activitãþi realizate
în vederea cooperãrii  româno-bulîn vederea cooperãrii  româno-bulîn vederea cooperãrii  româno-bulîn vederea cooperãrii  româno-bulîn vederea cooperãrii  româno-bul-----
gare, bazate pe criterii ºtiinþifice.gare, bazate pe criterii ºtiinþifice.gare, bazate pe criterii ºtiinþifice.gare, bazate pe criterii ºtiinþifice.gare, bazate pe criterii ºtiinþifice.
Centrul va funcþiona la Slatina ºi vaCentrul va funcþiona la Slatina ºi vaCentrul va funcþiona la Slatina ºi vaCentrul va funcþiona la Slatina ºi vaCentrul va funcþiona la Slatina ºi va
avea 2 departamente funcþionaleavea 2 departamente funcþionaleavea 2 departamente funcþionaleavea 2 departamente funcþionaleavea 2 departamente funcþionale
atât in Vratsa cât ºi in Ruse.atât in Vratsa cât ºi in Ruse.atât in Vratsa cât ºi in Ruse.atât in Vratsa cât ºi in Ruse.atât in Vratsa cât ºi in Ruse.
De asemenea proiectul are caDe asemenea proiectul are caDe asemenea proiectul are caDe asemenea proiectul are caDe asemenea proiectul are ca
prioritate îmbunãtãþirea diseminãriiprioritate îmbunãtãþirea diseminãriiprioritate îmbunãtãþirea diseminãriiprioritate îmbunãtãþirea diseminãriiprioritate îmbunãtãþirea diseminãrii
ºi accesului la informaþii legate deºi accesului la informaþii legate deºi accesului la informaþii legate deºi accesului la informaþii legate deºi accesului la informaþii legate de
regiunea tranfrontalierã comunã ºiregiunea tranfrontalierã comunã ºiregiunea tranfrontalierã comunã ºiregiunea tranfrontalierã comunã ºiregiunea tranfrontalierã comunã ºi
dezvoltarea economicã durabilã adezvoltarea economicã durabilã adezvoltarea economicã durabilã adezvoltarea economicã durabilã adezvoltarea economicã durabilã a
regiunii transfrontalierere, astfelregiunii transfrontalierere, astfelregiunii transfrontalierere, astfelregiunii transfrontalierere, astfelregiunii transfrontalierere, astfel
încât sã se identifice corect ºi sã seîncât sã se identifice corect ºi sã seîncât sã se identifice corect ºi sã seîncât sã se identifice corect ºi sã seîncât sã se identifice corect ºi sã se
consolideze avantajele comparativeconsolideze avantajele comparativeconsolideze avantajele comparativeconsolideze avantajele comparativeconsolideze avantajele comparative
ºi sã se reducã dezavantajele. Grupulºi sã se reducã dezavantajele. Grupulºi sã se reducã dezavantajele. Grupulºi sã se reducã dezavantajele. Grupulºi sã se reducã dezavantajele. Grupul
þintã este compus din 300 de IMM-þintã este compus din 300 de IMM-þintã este compus din 300 de IMM-þintã este compus din 300 de IMM-þintã este compus din 300 de IMM-
uri si tineri intreprinzatori dinuri si tineri intreprinzatori dinuri si tineri intreprinzatori dinuri si tineri intreprinzatori dinuri si tineri intreprinzatori din
regiunea transfrontaliera, 30 ONG-regiunea transfrontaliera, 30 ONG-regiunea transfrontaliera, 30 ONG-regiunea transfrontaliera, 30 ONG-regiunea transfrontaliera, 30 ONG-
uri si institutii din domeniul economicuri si institutii din domeniul economicuri si institutii din domeniul economicuri si institutii din domeniul economicuri si institutii din domeniul economic
si al dezvoltarii resurselor umane ,si al dezvoltarii resurselor umane ,si al dezvoltarii resurselor umane ,si al dezvoltarii resurselor umane ,si al dezvoltarii resurselor umane ,

90 de someri din regiunea transfron90 de someri din regiunea transfron90 de someri din regiunea transfron90 de someri din regiunea transfron90 de someri din regiunea transfron-----
taliera. La conferinta de lansare ataliera. La conferinta de lansare ataliera. La conferinta de lansare ataliera. La conferinta de lansare ataliera. La conferinta de lansare a
prprprprproiectului ‘’Centru transfrontalier deoiectului ‘’Centru transfrontalier deoiectului ‘’Centru transfrontalier deoiectului ‘’Centru transfrontalier deoiectului ‘’Centru transfrontalier de
Statistica si Cercetare pentru IntreStatistica si Cercetare pentru IntreStatistica si Cercetare pentru IntreStatistica si Cercetare pentru IntreStatistica si Cercetare pentru Intre-----
prinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENTprinderile Mici si Mijlocii - RESCENT
au luat cuvantul dl. Florin Jianu,au luat cuvantul dl. Florin Jianu,au luat cuvantul dl. Florin Jianu,au luat cuvantul dl. Florin Jianu,au luat cuvantul dl. Florin Jianu,
presedinte al CCMP Europroject, dl.presedinte al CCMP Europroject, dl.presedinte al CCMP Europroject, dl.presedinte al CCMP Europroject, dl.presedinte al CCMP Europroject, dl.
Petre Jianu, managerul proiectului,Petre Jianu, managerul proiectului,Petre Jianu, managerul proiectului,Petre Jianu, managerul proiectului,Petre Jianu, managerul proiectului,
dna Maya Milova Goncheva, asistentdna Maya Milova Goncheva, asistentdna Maya Milova Goncheva, asistentdna Maya Milova Goncheva, asistentdna Maya Milova Goncheva, asistent
local proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCI
Vratsa si dna Alexandrova StelaVratsa si dna Alexandrova StelaVratsa si dna Alexandrova StelaVratsa si dna Alexandrova StelaVratsa si dna Alexandrova Stela
Adrianova coordonatorul local alAdrianova coordonatorul local alAdrianova coordonatorul local alAdrianova coordonatorul local alAdrianova coordonatorul local al
proiectului din partea parteneruluiproiectului din partea parteneruluiproiectului din partea parteneruluiproiectului din partea parteneruluiproiectului din partea partenerului
CCI RuseCCI RuseCCI RuseCCI RuseCCI Ruse..... In deschiderea conferintei In deschiderea conferintei In deschiderea conferintei In deschiderea conferintei In deschiderea conferintei
de lansare a proiectului, a luat cuvande lansare a proiectului, a luat cuvande lansare a proiectului, a luat cuvande lansare a proiectului, a luat cuvande lansare a proiectului, a luat cuvan-----
tul Dl. Florin Jianu care a prezentattul Dl. Florin Jianu care a prezentattul Dl. Florin Jianu care a prezentattul Dl. Florin Jianu care a prezentattul Dl. Florin Jianu care a prezentat
contextul si premisele  dezvoltariicontextul si premisele  dezvoltariicontextul si premisele  dezvoltariicontextul si premisele  dezvoltariicontextul si premisele  dezvoltarii
economice si sociale in regiuneaeconomice si sociale in regiuneaeconomice si sociale in regiuneaeconomice si sociale in regiuneaeconomice si sociale in regiunea
transfrontaliera. Dl Jianu a diseminattransfrontaliera. Dl Jianu a diseminattransfrontaliera. Dl Jianu a diseminattransfrontaliera. Dl Jianu a diseminattransfrontaliera. Dl Jianu a diseminat
rezultatele cercetarii cuprinse inrezultatele cercetarii cuprinse inrezultatele cercetarii cuprinse inrezultatele cercetarii cuprinse inrezultatele cercetarii cuprinse in
Carta Alba a IMM-urilorCarta Alba a IMM-urilorCarta Alba a IMM-urilorCarta Alba a IMM-urilorCarta Alba a IMM-urilor, editia 2010, editia 2010, editia 2010, editia 2010, editia 2010
coreland statistica cuprinsa in cartacoreland statistica cuprinsa in cartacoreland statistica cuprinsa in cartacoreland statistica cuprinsa in cartacoreland statistica cuprinsa in carta
cu situatia actuala economica sicu situatia actuala economica sicu situatia actuala economica sicu situatia actuala economica sicu situatia actuala economica si
sociala. S-a insistat asupra mediuluisociala. S-a insistat asupra mediuluisociala. S-a insistat asupra mediuluisociala. S-a insistat asupra mediuluisociala. S-a insistat asupra mediului
de afaceri din regiune si asuprade afaceri din regiune si asuprade afaceri din regiune si asuprade afaceri din regiune si asuprade afaceri din regiune si asupra
punctelor forte de care dispune zonapunctelor forte de care dispune zonapunctelor forte de care dispune zonapunctelor forte de care dispune zonapunctelor forte de care dispune zona
trasfrontaliera. S-a subliniat importrasfrontaliera. S-a subliniat importrasfrontaliera. S-a subliniat importrasfrontaliera. S-a subliniat importrasfrontaliera. S-a subliniat impor-----
tanta implementarii acestui proiecttanta implementarii acestui proiecttanta implementarii acestui proiecttanta implementarii acestui proiecttanta implementarii acestui proiect
in cele doua regiuni de dezin cele doua regiuni de dezin cele doua regiuni de dezin cele doua regiuni de dezin cele doua regiuni de dezvolvolvolvolvoltare,tare,tare,tare,tare,
prin prezentarea situaprin prezentarea situaprin prezentarea situaprin prezentarea situaprin prezentarea situatiei actuale atiei actuale atiei actuale atiei actuale atiei actuale a
IMM-urilorIMM-urilorIMM-urilorIMM-urilorIMM-urilor, comparativ cu acceasi, comparativ cu acceasi, comparativ cu acceasi, comparativ cu acceasi, comparativ cu acceasi
perioada a anului trecut. Dl Jianu aperioada a anului trecut. Dl Jianu aperioada a anului trecut. Dl Jianu aperioada a anului trecut. Dl Jianu aperioada a anului trecut. Dl Jianu a
concluzionat faptul ca se doreste caconcluzionat faptul ca se doreste caconcluzionat faptul ca se doreste caconcluzionat faptul ca se doreste caconcluzionat faptul ca se doreste ca
proiectul sa devina un model deproiectul sa devina un model deproiectul sa devina un model deproiectul sa devina un model deproiectul sa devina un model de
bunã practica la nivel national si chiarbunã practica la nivel national si chiarbunã practica la nivel national si chiarbunã practica la nivel national si chiarbunã practica la nivel national si chiar
european  un model de  responsaeuropean  un model de  responsaeuropean  un model de  responsaeuropean  un model de  responsaeuropean  un model de  responsa-----
bilibilibilibilibilitate socialã. In continuarea confetate socialã. In continuarea confetate socialã. In continuarea confetate socialã. In continuarea confetate socialã. In continuarea confe-----
rintei, a luat cuvantul manarintei, a luat cuvantul manarintei, a luat cuvantul manarintei, a luat cuvantul manarintei, a luat cuvantul managerul degerul degerul degerul degerul de
proiect dl. Petre Jianu care a preproiect dl. Petre Jianu care a preproiect dl. Petre Jianu care a preproiect dl. Petre Jianu care a preproiect dl. Petre Jianu care a pre-----
zentat proiectul RESCENTzentat proiectul RESCENTzentat proiectul RESCENTzentat proiectul RESCENTzentat proiectul RESCENT, evi, evi, evi, evi, evi-----
dentiiand Centrul de Statistica sidentiiand Centrul de Statistica sidentiiand Centrul de Statistica sidentiiand Centrul de Statistica sidentiiand Centrul de Statistica si
Cercetare, care va contribui laCercetare, care va contribui laCercetare, care va contribui laCercetare, care va contribui laCercetare, care va contribui la
dezvoltarea resurselor de informatiidezvoltarea resurselor de informatiidezvoltarea resurselor de informatiidezvoltarea resurselor de informatiidezvoltarea resurselor de informatii

folosind instrumente TIC. De ase-folosind instrumente TIC. De ase-folosind instrumente TIC. De ase-folosind instrumente TIC. De ase-folosind instrumente TIC. De ase-
menea, a subliniat faptul ca Centrulmenea, a subliniat faptul ca Centrulmenea, a subliniat faptul ca Centrulmenea, a subliniat faptul ca Centrulmenea, a subliniat faptul ca Centrul
RESCENT se va dezvolta si imbunatatiRESCENT se va dezvolta si imbunatatiRESCENT se va dezvolta si imbunatatiRESCENT se va dezvolta si imbunatatiRESCENT se va dezvolta si imbunatati
prin intermediul bibliotecii virtuale siprin intermediul bibliotecii virtuale siprin intermediul bibliotecii virtuale siprin intermediul bibliotecii virtuale siprin intermediul bibliotecii virtuale si
a Platformei de Statistica si Cercea Platformei de Statistica si Cercea Platformei de Statistica si Cercea Platformei de Statistica si Cercea Platformei de Statistica si Cerce-----
tare, cooperarii transfrontaliere si atare, cooperarii transfrontaliere si atare, cooperarii transfrontaliere si atare, cooperarii transfrontaliere si atare, cooperarii transfrontaliere si a
retelei TIC dintre parteneriateleretelei TIC dintre parteneriateleretelei TIC dintre parteneriateleretelei TIC dintre parteneriateleretelei TIC dintre parteneriatele
proiectului, grupurile tinta ale proiecproiectului, grupurile tinta ale proiecproiectului, grupurile tinta ale proiecproiectului, grupurile tinta ale proiecproiectului, grupurile tinta ale proiec-----
tului (IMM-uri, tineri intreprinzatori,tului (IMM-uri, tineri intreprinzatori,tului (IMM-uri, tineri intreprinzatori,tului (IMM-uri, tineri intreprinzatori,tului (IMM-uri, tineri intreprinzatori,
ONG-uri, someri), comunitati localeONG-uri, someri), comunitati localeONG-uri, someri), comunitati localeONG-uri, someri), comunitati localeONG-uri, someri), comunitati locale
si autoritati locale si institutii guversi autoritati locale si institutii guversi autoritati locale si institutii guversi autoritati locale si institutii guversi autoritati locale si institutii guver-----
namentale, prin furnizarea acestoranamentale, prin furnizarea acestoranamentale, prin furnizarea acestoranamentale, prin furnizarea acestoranamentale, prin furnizarea acestora
de date si informatii stiinde date si informatii stiinde date si informatii stiinde date si informatii stiinde date si informatii stiintifice actuatifice actuatifice actuatifice actuatifice actua-----
lizate despre economie, resurselizate despre economie, resurselizate despre economie, resurselizate despre economie, resurselizate despre economie, resurse
umane si tendintele pietei muncii.umane si tendintele pietei muncii.umane si tendintele pietei muncii.umane si tendintele pietei muncii.umane si tendintele pietei muncii.
Managerul de proiect a exManagerul de proiect a exManagerul de proiect a exManagerul de proiect a exManagerul de proiect a explicatplicatplicatplicatplicat
modul de functionare a bimodul de functionare a bimodul de functionare a bimodul de functionare a bimodul de functionare a biblioteciiblioteciiblioteciiblioteciibliotecii
virtuale si beneficiile utilizariivirtuale si beneficiile utilizariivirtuale si beneficiile utilizariivirtuale si beneficiile utilizariivirtuale si beneficiile utilizarii
acesteia. Platforma web si bibliotecaacesteia. Platforma web si bibliotecaacesteia. Platforma web si bibliotecaacesteia. Platforma web si bibliotecaacesteia. Platforma web si biblioteca
virtuala vor fi realizate pentru avirtuala vor fi realizate pentru avirtuala vor fi realizate pentru avirtuala vor fi realizate pentru avirtuala vor fi realizate pentru a
asigura diseminarea proiectului si, peasigura diseminarea proiectului si, peasigura diseminarea proiectului si, peasigura diseminarea proiectului si, peasigura diseminarea proiectului si, pe
de alta parte, sa furnizeze informatiide alta parte, sa furnizeze informatiide alta parte, sa furnizeze informatiide alta parte, sa furnizeze informatiide alta parte, sa furnizeze informatii
actualizate, sa asigure contacte inactualizate, sa asigure contacte inactualizate, sa asigure contacte inactualizate, sa asigure contacte inactualizate, sa asigure contacte in
randul companiirandul companiirandul companiirandul companiirandul companiilor si intreprinlor si intreprinlor si intreprinlor si intreprinlor si intreprin-----
zatorilor din regiunea transfronzatorilor din regiunea transfronzatorilor din regiunea transfronzatorilor din regiunea transfronzatorilor din regiunea transfron-----
taliera si pentru a furniza otaliera si pentru a furniza otaliera si pentru a furniza otaliera si pentru a furniza otaliera si pentru a furniza o
modalitate usoara si rapida pentrumodalitate usoara si rapida pentrumodalitate usoara si rapida pentrumodalitate usoara si rapida pentrumodalitate usoara si rapida pentru
zona de afaceri, astfel incat sa accezona de afaceri, astfel incat sa accezona de afaceri, astfel incat sa accezona de afaceri, astfel incat sa accezona de afaceri, astfel incat sa acce-----
seze informatii si date din domeniulseze informatii si date din domeniulseze informatii si date din domeniulseze informatii si date din domeniulseze informatii si date din domeniul
acestora de activitate.acestora de activitate.acestora de activitate.acestora de activitate.acestora de activitate.
Dna Maya Milova Goncheva, asistentDna Maya Milova Goncheva, asistentDna Maya Milova Goncheva, asistentDna Maya Milova Goncheva, asistentDna Maya Milova Goncheva, asistent
local proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCIlocal proiect al partenerului CCI
Vratsa a prezentat importantaVratsa a prezentat importantaVratsa a prezentat importantaVratsa a prezentat importantaVratsa a prezentat importanta
coocoocoocoocoopepepepeperararii transfrontaliere la nivelrararii transfrontaliere la nivelrararii transfrontaliere la nivelrararii transfrontaliere la nivelrararii transfrontaliere la nivel
economic, stiintific si uman ineconomic, stiintific si uman ineconomic, stiintific si uman ineconomic, stiintific si uman ineconomic, stiintific si uman in
regiune. Dna Philipova a vorbitregiune. Dna Philipova a vorbitregiune. Dna Philipova a vorbitregiune. Dna Philipova a vorbitregiune. Dna Philipova a vorbit
despre necesitatea imbunatatiriidespre necesitatea imbunatatiriidespre necesitatea imbunatatiriidespre necesitatea imbunatatiriidespre necesitatea imbunatatirii
nivelulului schimburilor economicenivelulului schimburilor economicenivelulului schimburilor economicenivelulului schimburilor economicenivelulului schimburilor economice
dintre Romania si Bulgaria. S-a pusdintre Romania si Bulgaria. S-a pusdintre Romania si Bulgaria. S-a pusdintre Romania si Bulgaria. S-a pusdintre Romania si Bulgaria. S-a pus
accenaccenaccenaccenaccent pe  facilitarea accesului la infort pe  facilitarea accesului la infort pe  facilitarea accesului la infort pe  facilitarea accesului la infort pe  facilitarea accesului la infor-----
matii actualizate despre domeniulmatii actualizate despre domeniulmatii actualizate despre domeniulmatii actualizate despre domeniulmatii actualizate despre domeniul
economic si despre tendinta dezvoeconomic si despre tendinta dezvoeconomic si despre tendinta dezvoeconomic si despre tendinta dezvoeconomic si despre tendinta dezvo-----
ltarii economice a cooperarii romaltarii economice a cooperarii romaltarii economice a cooperarii romaltarii economice a cooperarii romaltarii economice a cooperarii roma-----

no-bulgare pe baza datelor stiintifice,no-bulgare pe baza datelor stiintifice,no-bulgare pe baza datelor stiintifice,no-bulgare pe baza datelor stiintifice,no-bulgare pe baza datelor stiintifice,
imbunatatirea accesului la investitiiimbunatatirea accesului la investitiiimbunatatirea accesului la investitiiimbunatatirea accesului la investitiiimbunatatirea accesului la investitii
straine pentru IMM-urile din ambelestraine pentru IMM-urile din ambelestraine pentru IMM-urile din ambelestraine pentru IMM-urile din ambelestraine pentru IMM-urile din ambele
tari,  promovarea intereselor cotari,  promovarea intereselor cotari,  promovarea intereselor cotari,  promovarea intereselor cotari,  promovarea intereselor comumumumumu-----
ne ale IMM-urilor in ceea ce privestene ale IMM-urilor in ceea ce privestene ale IMM-urilor in ceea ce privestene ale IMM-urilor in ceea ce privestene ale IMM-urilor in ceea ce priveste
dezdezdezdezdezvoltarea, accesul la noi piete, provoltarea, accesul la noi piete, provoltarea, accesul la noi piete, provoltarea, accesul la noi piete, provoltarea, accesul la noi piete, pro-----
duse, strategii de dezvoltare si nu induse, strategii de dezvoltare si nu induse, strategii de dezvoltare si nu induse, strategii de dezvoltare si nu induse, strategii de dezvoltare si nu in
ultimul rand  perceperea mai bunaultimul rand  perceperea mai bunaultimul rand  perceperea mai bunaultimul rand  perceperea mai bunaultimul rand  perceperea mai buna
a pietei muncii si a celei economicea pietei muncii si a celei economicea pietei muncii si a celei economicea pietei muncii si a celei economicea pietei muncii si a celei economice
europene si regionale.europene si regionale.europene si regionale.europene si regionale.europene si regionale.     Dna AlexanDna AlexanDna AlexanDna AlexanDna Alexan-----
drova Stela Adrianova coordonadrova Stela Adrianova coordonadrova Stela Adrianova coordonadrova Stela Adrianova coordonadrova Stela Adrianova coordona-----
torul local al proiectului din parteatorul local al proiectului din parteatorul local al proiectului din parteatorul local al proiectului din parteatorul local al proiectului din partea
partenerului CCI Ruse a prezentatpartenerului CCI Ruse a prezentatpartenerului CCI Ruse a prezentatpartenerului CCI Ruse a prezentatpartenerului CCI Ruse a prezentat
pe baza experientei acumulate,pe baza experientei acumulate,pe baza experientei acumulate,pe baza experientei acumulate,pe baza experientei acumulate,
tema: Exemple de buna practica intema: Exemple de buna practica intema: Exemple de buna practica intema: Exemple de buna practica intema: Exemple de buna practica in
ceea ce priveste parteceea ce priveste parteceea ce priveste parteceea ce priveste parteceea ce priveste parteneriateleneriateleneriateleneriateleneriatele
romano-bulgare. Dna Stela a vorbitromano-bulgare. Dna Stela a vorbitromano-bulgare. Dna Stela a vorbitromano-bulgare. Dna Stela a vorbitromano-bulgare. Dna Stela a vorbit
despre proiectele anterioare impledespre proiectele anterioare impledespre proiectele anterioare impledespre proiectele anterioare impledespre proiectele anterioare imple-----
mentate in urma carora s-a pututmentate in urma carora s-a pututmentate in urma carora s-a pututmentate in urma carora s-a pututmentate in urma carora s-a putut
observa imbunaobserva imbunaobserva imbunaobserva imbunaobserva imbunatatirea accesului latatirea accesului latatirea accesului latatirea accesului latatirea accesului la
informatii, incurajarea dezvoltarii deinformatii, incurajarea dezvoltarii deinformatii, incurajarea dezvoltarii deinformatii, incurajarea dezvoltarii deinformatii, incurajarea dezvoltarii de
parteparteparteparteparteneriate prin intermediulneriate prin intermediulneriate prin intermediulneriate prin intermediulneriate prin intermediul
cooperarii transfrontaliere intrecooperarii transfrontaliere intrecooperarii transfrontaliere intrecooperarii transfrontaliere intrecooperarii transfrontaliere intre
organizatiile din Romania si Bulgariaorganizatiile din Romania si Bulgariaorganizatiile din Romania si Bulgariaorganizatiile din Romania si Bulgariaorganizatiile din Romania si Bulgaria
(ONG-uri, IMM-uri, Camere de(ONG-uri, IMM-uri, Camere de(ONG-uri, IMM-uri, Camere de(ONG-uri, IMM-uri, Camere de(ONG-uri, IMM-uri, Camere de
comert, autoritati locale, etc.),comert, autoritati locale, etc.),comert, autoritati locale, etc.),comert, autoritati locale, etc.),comert, autoritati locale, etc.),

importante fiind evenimentele deimportante fiind evenimentele deimportante fiind evenimentele deimportante fiind evenimentele deimportante fiind evenimentele de
promovare si dezvoltarea de instrupromovare si dezvoltarea de instrupromovare si dezvoltarea de instrupromovare si dezvoltarea de instrupromovare si dezvoltarea de instru-----
mente de promovare; De asemenea,mente de promovare; De asemenea,mente de promovare; De asemenea,mente de promovare; De asemenea,mente de promovare; De asemenea,
expeexpeexpeexpeexperienta parteneriarienta parteneriarienta parteneriarienta parteneriarienta parteneriatelor antetelor antetelor antetelor antetelor anterioarioarioarioarioa-----
re au relevat incurajarea partere au relevat incurajarea partere au relevat incurajarea partere au relevat incurajarea partere au relevat incurajarea parte-----
neriatelor intre organizatiile dinneriatelor intre organizatiile dinneriatelor intre organizatiile dinneriatelor intre organizatiile dinneriatelor intre organizatiile din
Romania si Bulgaria prin, particiRomania si Bulgaria prin, particiRomania si Bulgaria prin, particiRomania si Bulgaria prin, particiRomania si Bulgaria prin, partici-----
parea comuna la evenimente deparea comuna la evenimente deparea comuna la evenimente deparea comuna la evenimente deparea comuna la evenimente de
promovare atat in Romania, cat si inpromovare atat in Romania, cat si inpromovare atat in Romania, cat si inpromovare atat in Romania, cat si inpromovare atat in Romania, cat si in
Bulgaria si organiBulgaria si organiBulgaria si organiBulgaria si organiBulgaria si organizarea de evenizarea de evenizarea de evenizarea de evenizarea de eveni-----
mente comumente comumente comumente comumente comune, precum expozitii,ne, precum expozitii,ne, precum expozitii,ne, precum expozitii,ne, precum expozitii,
targuri, etc., astfel incat a fost posibilatarguri, etc., astfel incat a fost posibilatarguri, etc., astfel incat a fost posibilatarguri, etc., astfel incat a fost posibilatarguri, etc., astfel incat a fost posibila
promovapromovapromovapromovapromovarea si incurajarea piatei derea si incurajarea piatei derea si incurajarea piatei derea si incurajarea piatei derea si incurajarea piatei de
afaceri romaneasca si bulgara.afaceri romaneasca si bulgara.afaceri romaneasca si bulgara.afaceri romaneasca si bulgara.afaceri romaneasca si bulgara.
In incheierea conferintei de lansare,In incheierea conferintei de lansare,In incheierea conferintei de lansare,In incheierea conferintei de lansare,In incheierea conferintei de lansare,
Dl Florin Jianu a dat cuvantulDl Florin Jianu a dat cuvantulDl Florin Jianu a dat cuvantulDl Florin Jianu a dat cuvantulDl Florin Jianu a dat cuvantul
reprezentantilor  presei locale, cat sireprezentantilor  presei locale, cat sireprezentantilor  presei locale, cat sireprezentantilor  presei locale, cat sireprezentantilor  presei locale, cat si
a reprezentantilor IMM-urilor sia reprezentantilor IMM-urilor sia reprezentantilor IMM-urilor sia reprezentantilor IMM-urilor sia reprezentantilor IMM-urilor si
ONG-urilor prezente in sala care auONG-urilor prezente in sala care auONG-urilor prezente in sala care auONG-urilor prezente in sala care auONG-urilor prezente in sala care au
manifestat un mare interes fata demanifestat un mare interes fata demanifestat un mare interes fata demanifestat un mare interes fata demanifestat un mare interes fata de
obiectivele proiectului si si-auobiectivele proiectului si si-auobiectivele proiectului si si-auobiectivele proiectului si si-auobiectivele proiectului si si-au
exprimat dorinta de a obtineexprimat dorinta de a obtineexprimat dorinta de a obtineexprimat dorinta de a obtineexprimat dorinta de a obtine
informatii cu privire la activitatile ceinformatii cu privire la activitatile ceinformatii cu privire la activitatile ceinformatii cu privire la activitatile ceinformatii cu privire la activitatile ce
vor fi derulate in decursul celor 18vor fi derulate in decursul celor 18vor fi derulate in decursul celor 18vor fi derulate in decursul celor 18vor fi derulate in decursul celor 18
luni ale proiectului.luni ale proiectului.luni ale proiectului.luni ale proiectului.luni ale proiectului.
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MarþiMarþiMarþiMarþiMarþi, , , , , 1414141414     Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie 20102010201020102010

SC Decora Stil oferã spreSC Decora Stil oferã spreSC Decora Stil oferã spreSC Decora Stil oferã spreSC Decora Stil oferã spre

închiriere spaþii pentru producþie,închiriere spaþii pentru producþie,închiriere spaþii pentru producþie,închiriere spaþii pentru producþie,închiriere spaþii pentru producþie,

depozitare sau birouri cu supra-depozitare sau birouri cu supra-depozitare sau birouri cu supra-depozitare sau birouri cu supra-depozitare sau birouri cu supra-

feþe cuprinse între 30 ºi 300 mp înfeþe cuprinse între 30 ºi 300 mp înfeþe cuprinse între 30 ºi 300 mp înfeþe cuprinse între 30 ºi 300 mp înfeþe cuprinse între 30 ºi 300 mp în

strstrstrstrstr. Nicolae Bãlcescu nr. Nicolae Bãlcescu nr. Nicolae Bãlcescu nr. Nicolae Bãlcescu nr. Nicolae Bãlcescu nr. 22. Rel la. 22. Rel la. 22. Rel la. 22. Rel la. 22. Rel la

tel: 0249/430.108; 0349/409583;tel: 0249/430.108; 0349/409583;tel: 0249/430.108; 0349/409583;tel: 0249/430.108; 0349/409583;tel: 0249/430.108; 0349/409583;

0723/265563,0723/265563,0723/265563,0723/265563,0723/265563,

decora@decorastil.rodecora@decorastil.rodecora@decorastil.rodecora@decorastil.rodecora@decorastil.ro

- construcþii, modernizãri întreþinere ºi reparaþii drumuri ºi poduri;
- lucrãri de consolidare terasamente ºi versanþi;
- alimentãri cu apã, canalizãri;
- lucrãri de îmbunãtãþiri funciare;
- drumuri forestiere ºi îmbunãtãþiri funciare în domeniul silvic;
- amenajãri platforme.

S.C. PS.C. PS.C. PS.C. PS.C. PADRINO S.R.L.ADRINO S.R.L.ADRINO S.R.L.ADRINO S.R.L.ADRINO S.R.L.

Din producþie proprie, produse de balastierã, mixturi asfaltice ºi betoane. TDin producþie proprie, produse de balastierã, mixturi asfaltice ºi betoane. TDin producþie proprie, produse de balastierã, mixturi asfaltice ºi betoane. TDin producþie proprie, produse de balastierã, mixturi asfaltice ºi betoane. TDin producþie proprie, produse de balastierã, mixturi asfaltice ºi betoane. Tel: 0249/415100; Fax: 414166el: 0249/415100; Fax: 414166el: 0249/415100; Fax: 414166el: 0249/415100; Fax: 414166el: 0249/415100; Fax: 414166

S.C. SALUBRIS S.A. Slatina presteazã urmãtoarele activitãþi:
• Precolectarea, colectarea ºi transportul deºeurilor municipale, inclusiv a deºeurilor toxice ºi  periculoase din deºeurile menajere, cu

excepþia celor cu regim special;
• Mãturatul , spãlatul, stropirea ºi întreþinerea cãilor publice;
• Colectarea, transportul, depozitarea ºi valorificarea deºeurilor voluminoase provenite de la populaþie, instituþii publice ºi

agenþi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, DEEE etc.);
• Colectarea, transportul ºi depozitarea deºeurilor rezultate din activitãþi de construcþii ºi demolãri din municipiul Slatina.

S.C. SALUBRIS S.A ANUNÞ
SC ZAHÃR CORABIA SA , judeþul Olt , strada TSC ZAHÃR CORABIA SA , judeþul Olt , strada TSC ZAHÃR CORABIA SA , judeþul Olt , strada TSC ZAHÃR CORABIA SA , judeþul Olt , strada TSC ZAHÃR CORABIA SA , judeþul Olt , strada Traian nrraian nrraian nrraian nrraian nr. 1, titular al proiectului :”. 1, titular al proiectului :”. 1, titular al proiectului :”. 1, titular al proiectului :”. 1, titular al proiectului :”
Dezafectare instalaþii tehnologice “ , anunþa publicul interesat asupra luãrii decizieiDezafectare instalaþii tehnologice “ , anunþa publicul interesat asupra luãrii decizieiDezafectare instalaþii tehnologice “ , anunþa publicul interesat asupra luãrii decizieiDezafectare instalaþii tehnologice “ , anunþa publicul interesat asupra luãrii decizieiDezafectare instalaþii tehnologice “ , anunþa publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia Regionala pentru Protecþia Mediului Craiova inetapei de încadrare de cãtre Agenþia Regionala pentru Protecþia Mediului Craiova inetapei de încadrare de cãtre Agenþia Regionala pentru Protecþia Mediului Craiova inetapei de încadrare de cãtre Agenþia Regionala pentru Protecþia Mediului Craiova inetapei de încadrare de cãtre Agenþia Regionala pentru Protecþia Mediului Craiova in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “
Dezafectare instalaþii tehnologice “, nu se supune evaluãrii de mediu si evaluãriiDezafectare instalaþii tehnologice “, nu se supune evaluãrii de mediu si evaluãriiDezafectare instalaþii tehnologice “, nu se supune evaluãrii de mediu si evaluãriiDezafectare instalaþii tehnologice “, nu se supune evaluãrii de mediu si evaluãriiDezafectare instalaþii tehnologice “, nu se supune evaluãrii de mediu si evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fiadecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fiadecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fiadecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fiadecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consulate la sediul A.Rconsulate la sediul A.Rconsulate la sediul A.Rconsulate la sediul A.Rconsulate la sediul A.R.P.P.P.P.P.M. CRAIO.M. CRAIO.M. CRAIO.M. CRAIO.M. CRAIOVVVVVA din Craiova , strA din Craiova , strA din Craiova , strA din Craiova , strA din Craiova , str.petru rares nr.petru rares nr.petru rares nr.petru rares nr.petru rares nr. 1, in zilele de luni. 1, in zilele de luni. 1, in zilele de luni. 1, in zilele de luni. 1, in zilele de luni
- joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 , precum si la urmãtoarea- joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 , precum si la urmãtoarea- joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 , precum si la urmãtoarea- joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 , precum si la urmãtoarea- joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 - 14.00 , precum si la urmãtoarea
adresa de internet wvwadresa de internet wvwadresa de internet wvwadresa de internet wvwadresa de internet wvw.arpmsv4.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /.arpmsv4.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /.arpmsv4.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /.arpmsv4.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /.arpmsv4.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii /
observaþii ia proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data prezentuluiobservaþii ia proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data prezentuluiobservaþii ia proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data prezentuluiobservaþii ia proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data prezentuluiobservaþii ia proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data prezentului
anunþ, pina la data de 19.09.2010.anunþ, pina la data de 19.09.2010.anunþ, pina la data de 19.09.2010.anunþ, pina la data de 19.09.2010.anunþ, pina la data de 19.09.2010.

Tehnicianul FC Caracal
pune un accent mare pe
pregãtirea jocurilor din
campionat. Acesta a
recunoscut pentru GO cã
fiecare antrenament al
formaþiei din ”oraºul
minunilor” aduce un lucru
nou pentru grupul de
jucãtori pe care îl are la
îndemânã.

„Fiecare antrenament aduce
un lucru în plus la echipa mea.
Un lucru în plus de care
jucãtorul se poate prevala pe
parcurs. Este foarte important
însã ca jucãtorul sã fie receptiv
la ceea ce îi este transmis. Cine
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Laurenþiu Urîtu spune cã antrenamentele echipei din “Parc” au drept
scop îmbunãtãþirea jocului ºi îndreptarea greºelilor personale ale jucãtorilor

nu se pregãteºte bine nu poate
sã facã  faþã într-un joc de
campionat.

Cine nu se pliazã pe
cerinþele fotbalului actual nu se
poate descurca. Voinþa nu este
suficientã. Iar eu la antre-
namentele mele încerc sã-i fac
pe bãieþi sã simtã plãcerea
acestui sport”, a zis antrenorul
Fotbal Club. „Am pornit la un
drum, nu ne vom abate”, a
continuat Urîtu.

Viitorul în mâna puºtilorViitorul în mâna puºtilorViitorul în mâna puºtilorViitorul în mâna puºtilorViitorul în mâna puºtilor
Urîtu nu concepe fotbalul

fãrã prima piatrã de temelie a
celui mai iubit sport de echipã:
copiii.

Dupã ce în urmã cu nouã
ani a avut o primã tentativã de
a demara un proiect viabil în
oraºul natal, “principalul”
Fotbal Club îºi doreºte acum sã
revitalizeze centrul de copii ºi
juniori al echipei, pângãrit  în
era Niþulescu: „Cred cã voi reuºi.
Nu voi fi singur.

 Îi voi avea aproape pe
preºedintele Veselin ºi primarul
Anghel. Selecþia o voi face eu,
de restul se vor ocupa cei doi.
FC Caracal trebuie sã se bazeze
într-un viitor apropiat pe
propia pepinierã”, a conchis
omul de pe banca grupãrii
”alb-albastre”.

Daniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel Stoenicã
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Tehnicianul formaþiei FC Argeº, Eftimie Iordan, a declarat, ieri,
cã victoria aluminiºtilor cu fosta prim divizionarã nu l-a
impresionat deloc. El a subliniat cã deºi echipa din Trivale a aliniat
mai mulþi puºti în teren, ALRO a marcat al doilea gol contrar
cursului jocului din partea a doua a confruntãrii de pe
“Metalurgistul”. „ALRO nu m-a impresionat cu nimic. Au jucat
împotriva  unor copii, dar nu m-au convins. În partea a doua am
controlat jocul. Golul lor a venit un pic în dezacord cu jocul din
teren”, a zis tehnicianul piteºtean.  Apoi a adãugat: „E posibil ca
ALRO  sã rãmânã în Liga a II-a. Lotul lor este format din câþiva
jucãtori maturi. Însã le va fi destul de greu”.

“Nu e treaba mea”
Iordan nu vrea sã interpreteze în niciun fel munca cuplului

Papurã&Mogoºanu: „Nu e treaba mea. Nu comentez eu munca
celor doi. Fiecare se uitã în curtea sa”, a încheiat acesta.

 Daniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel StoenicãDaniel Stoenicã

Adrian Rafailã ºi-a admonestat proprii jucãtori,
despre care spune cã nu vor primi niciun ban dacã
nu vor obþine prima victorie în campionat.

Directorul sportiv al viºinarilor nu l-a iertat nici
pe antrenorul Marian Bâcu. „El e de vinã pentru
rezultatele proaste din acest sezon”, a zis acesta
pentru GO. Douã puncte din trei partide
disputate în acest sezon este tot ce a reuºit
gruparea din Viºina Nouã. În ediþia precedentã
de campionat, Sportul avea ºase puncte dupã
tot atâtea etape. Atunci, pe banca formaþiei
patronate de Ionel Savu era “principal” Laurenþiu
Urîtu. Acum: „Jucãtorii trebuie sã înþeleagã cã
dacã nu bagã mingea în poartã nu vor primi
niciun ban. Adio, prime de joc!”, s-a confesat
oficialul. „De vinã pentru situaþia de faþã sunt atât
jucãtorii cât ºi antrenorul Bâcu”, crede Rafailã.
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Rafailã le aratã pisica jucãtorilor:
“Nu bateþi pe nimeni, adio bani!”

Paradox: ”Jucãm mai bine în deplasare”
Conducerea echipei opineazã: „Am ajuns sÃ

credem cã jucãm mai bine în deplasare decât
pe teren propriu. Nu ºtim ce se întâmplã cu unii
dintre jucãtori. La antrenamente pare totul în
regulã. Când vine un joc oficial nu ne regãsim”,
spun ºefii Sportului.

Regretã aducerea lui Bâcu
Surse apropiate clubului mãrturisesc:

„Oficialii Sportului îºi  dau pumni în cap cã l-au
numit pe Bâcu antrenor acolo”. „Nu ne pare rãu
cã ne-am despãrþit de Urîtu.

A antrenat ºi atât. Nu ne pare rãu cã ne-am
despãrþit de el. Fiecare cu drumul sãu”,
recunoaºte acelaºi Rafailã.
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Iordan, antrenorul FC Argeº:
“ALRO nu m-a impresionat.
Au jucat cu niºte copii!”


