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În organizarea Primăriei Bocşa şi a
Bibliotecii orăşeneşti, „Tata Oancea”, la
sediul primăriei oraşului s-au desfăşurat,
miercuri, o serie de manifestări, prilejuite
de aniversarea a 675 de ani de la prima
atestare documentară a localităţii cărăşene de pe Bârzava. Manifestările au
fost inaugurate printr-o conferinţă ştiinţifică, având ca temă „Istoria şi devenirea
localităţii Bocşa”. Organizatorii intentionează să elucideze controversele legate
de data atestării localităţii Bocş (CaraşSeverin), invitând să participe la această
conferinţă specialiştii şi publicul interesat. In urma reuniunii, va fi publicat un
volum ce va cuprinde atât comunicările
cât şi stenograma dezbaterilor. Au fost
invitaţi specialişti din
Reşiţa,
Irina
Petrea Timişoara,
Cluj-Napoca.
A urmat, apoi, o prezentare de carte,
volumele bocşanului, Constantin Tufan
Stan, „Laurian Nicolescu Compozitorul
şi artistul liric” şi „ Titus Olaru Artistul şi
epoca sa”. Manifestările au continuat cu
momentul poetic, „In memoriam Tata
Oancea”, prilejuit de comemorarea a 35
de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului
şi publicistului bocşan şi cu un recital de
colinde, susţinut de grupul vocal
„Armonia”, din localitate. Cristian Franţ

Rectificare de buget la Re}i]a

Posibilit@]i de gestionare a n@molurilor

Ultima şedinţă ordinară a consiliului local Reişţa din acest an a
adus o rectificare bugetară în sumă de 300 de mii de lei.
Rectificarea bugetară a fost impusă de aspecte precum
diminuarea cu 500 de mii de lei a sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului
Reşiţa deoarece sumele iniţiale nu au fost cheltuite în totalitate
pentru ajutorul social şi pentru drepturile asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap. De asemenea sumele defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
municipiului s-au majorat cu suma de aproximativ 1 milion o suta
de mii de lei, bani necesari pentru cheltuielile de personalul din
învăţământ. Din această sumă Mihai Stepanescu, edilul şef al
oraşului a declarat că se vor putea oferi şi tichetele cadou cu
ocazia Craciunului pentru cadrele didactice.Vestea rea pentru
profesori este aceea că ei cu ocazia sărbatorilor de iarna vor primi
doar 60% din tichetele care li se cuvin.
Cristian Franţ

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Iulian Georgevici a participat la o întâlnire de lucru ce a avut
drept scop analizarea posibilităţilor de gestionare a nămolurilor
rezultate de la staţiile de epurare şi a levigatului produs în
cadrul depozitului de deşeuri al judeţului Caraş-Severin.
La întâlnirea, organizată la sediul instituţiei judeţene, au
participat responsabilii tehnici şi instituţionali pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin” din cadrul Consiliului Judeţean, reprezentanţi ai Organismului Intermediar POS Mediu Timişoara, ai
Agenţiei Regionale şi Judeţene de Protecţie a Mediului, Apele
Române, ai Autorităţii de Sănătate Publică, ai Direcţiei pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Caraş-Severin, ai autorităţilor
locale din mediul urban, reprezentanţi ai operatorilor de
deşeuri şi apă-apă uzată.
Cristian Franţ
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Piaţă la standarde europene
Luni, 15 decembrie, a avut loc inaugurarea Corpului A
al Pieţei Reşiţa Sud. Printre comercianţi şi trecători, la
eveniment au participat primarul municipiului Reşiţa,
Mihai Stepanescu, administratorul S.C. Pieţe S.R.L.,
Adrian Damian, dar şi fostul primar Liviu Spătaru,
deoarece proiectul a fost iniţiat în timpul mandatului său.
Începută cu slujba de sfinţire, ceremonia s-a încheiat
cu prezentarea incintei, participanţilor la eveniment. Cu o
suprafaţă de cca. 1.200 metri pătraţi, piaţa este dotată cu
221 de mese dintre care 124 au fost deja rezervate
înainte de a fi inaugurată şi are un spaţiu unde se
comercializează carne, lactate şi peşte. De asemenea,
aceasta aduce multe beneficii fiind utilată cu sisteme de

Sporturi de iarnă
Handbal

Hochei
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Meteo

Reşiţa
Oraviţa

încălzire şi ventilaţie, toalete, canale de colectare proprii (astfel, resturile
nu ajung în canalizarea oraşului) şi mai multe intrări.
Valoarea lucrării finanţate de municipalitate este de 35 miliarde de lei
vechi şi se ridică la standardele europene. Atât comercianţii cât şi posibilii
clienţi s-au declarat mulţumiţi de noua piaţă considerând că acesta are
multe facilităţi pentru ambele părţi.
Lavinia Predescu
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Consiliul Local Reşiţa a hotărât interzicerea
amplasării de construcţii, inclusiv de panouri
publicitare, în parcuri, scuaruri şi spaţii verzi, la
propunerea primarului. Această măsură va fi valabilă
până la definitivarea inventarierii acestora şi
finalizarea Planului Urbanistic General

Consiliul Judeţean CaraşSeverin a semnat o
scrisoare de susţinere a Voivodinei în vederea aderării
acesteia la Programul Eurodyssee. Programul
permite tinerilor din diferite regiuni ale Europei să
câştige o experienţă profesională într-o instituţie
publică sau privată, oferindu-le în acelaşi timp

Grupul Şcolar Industrial Alexandru Popp din
Reşiţa este beneficiarul a trei proiecte europene
două prin programul Leonardo, iar cel de-al treilea
prin Programul Comenius. Valoarea celor trei
proiecte se ridică la peste 100.000 de euro, principalii
beneficiari fiind elevii unităţii de învăţământ.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 16 decembrie 2008
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al municipiului Reşiţa pe anul 2008. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 276/2008. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 157/2008 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2009, cu modificările ulterioare.
(aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2008 privind acordarea
unui mandat special şefului Biroului Juridic, Aplicarea
Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului
Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor
locali care vor face parte din comisia de vânzare a spaţiilor
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical,
respectiv din cadrul comisiei de contestaţie. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării
avizelor consultative referitoare la ocuparea funcţiei de
Director la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Reşiţa, la
Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Reşiţa, la Şcoala cu Clasele
I-VIII nr. 7 Reşiţa, la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 8 Reşiţa, la
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică CaraşSeverin (COORDONATOR), la Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 2 Reşiţa, la Grădiniţa cu Program Prelungit
nr. 4 Reşiţa, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Reşiţa,
la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Reşiţa, şi a funcţiei
de Director adjunct la Liceul Teoretic „Traian Lalescu”
Reşiţa, la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Reşiţa, la Şcoala cu
Clasele I-VIII nr. 7 Reşiţa, la Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 9
Reşiţa, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
„Primăvara” Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, al Serviciului Public „Direcţia de
Asistenţă Socială“, al Serviciului Public „Direcţia de Taxe
şi Impozite“, al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă“, al Serviciului Public „ Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Reşiţa“, al Serviciului
Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al municipiului Reşiţa“, al Serviciului „Poliţia
Comunitară“ pentru anul 2009. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master
Planului şi a Listei investiţiilor prioritare propuse pentru
finanţare în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor din judeţul Caraş-Severin“ realizat cu
contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor
selecţionate în vederea acordării unor subvenţii de la
bugetul local pentru anul 2009, precum şi aprobarea
nivelului subvenţiei care se acordă pentru fiecare
asociaţie selecţionată. (aprobat)

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate şi expertiză tehnică, pentru investiţia „Supraetajare Şcoală cu clasele I-VIII nr. 2, Reşiţa“. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor
pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Reşiţa
în proprietatea publică a Statului. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 61/2008 privind acordarea de facilităţi
la transportul în comun, modificată de Hotărârea
Consiliului Local nr. 313/2008. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 alin.
(1) al Hotărârii Consiliului Local nr. 214/29.08.2006 privind
acordarea unor facilităţi deţinătorilor de construcţii
provizorii. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului
Public „Serviciul Comunitar de Evidenţa Persoanelor“, cu
personalitate juridică, ca urmare a reorganizării
Serviciului Public „Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor“. (Amânat pentru şedinţa din ianuarie)
15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului
Public „Serviciul Impozite şi Taxe“, în urma reorganizării
Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe“. (Amânat
pentru şedinţa din ianuarie)
16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public „Direcţia Centru Creşe al municipiului Reşiţa“
şi înfiinţarea Serviciului Public „Serviciul Centru Creşe al
municipiului Reşiţa“, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local.(Amânat pentru şedinţa din ianuarie)
17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ şi înfiinţarea
Serviciului Public „Serviciul pentru Administrarea
Terenurilor din municipiul Reşiţa“ şi a Serviciului Public
„Serviciul pentru Administrarea Spaţiilor Construite din
municipiul Reşiţa“. (Amânat pentru şedinţa din ianuarie)
18. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului
Public „Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară“, în
urma reorganizări Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă
Socială“ şi a Serviciului Public „Centrul de Zi «Maria» “.
(Amânat pentru şedinţa din ianuarie)
19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Reşiţa. (Amânat pentru şedinţa
din ianuarie)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii prevăzute în H.C.L. nr.
299/31.10.2008. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public
„Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local“. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor
indirecte şi a beneficiului pentru lucrările executate de
către Serviciul Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local“. (respins)

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării
sporului de intervenţie pentru „echipa de intervenţii în
situaţii deosebite“, din cadrul Serviciului Public „Direcţia
pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local“. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în
vederea întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea
locuinţelor din fondul locativ de stat. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 7,65 mp teren, situat
în Reşiţa, Bd. Republicii, bloc 23, scara 3, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente
către S.C. ABC LIBRIS S.A. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 1396,09 mp teren
situat în Reşiţa, Calea Caransebeşului nr. 16A, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente
către S.C. HYDRO ENGINEERING S.A. (retras)
27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a unui
teren în suprafaţă de 1200 mp şi transmiterea fără plată a
terenului în proprietatea Bisericii Creştine Baptiste
Speranţa. (aprobat)
28. Informare privind Programul de dezvoltare al
municipiului Reşiţa pe perioada 2008- 2012.
29. Informare privind situaţia ducerii la îndeplinire a
Hotărârii Consiliului Local nr. 266/17.09.2008 privind
acordarea unui mandat special şefului Biroului Juridic,
Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Reşiţa.
30. Informare privind aplicarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 139/21.04.2008 privind revocarea anexelor „A“ şi
„B“ la H.C.L. nr. 66/27.04.2004 modificată prin H.C.L. nr.
5/31.01.2006.
31. Informare privind Contestaţia nr. 22771/2.12.2008
introdusă de un grup de cetăţeni domiciliaţi în Reşiţa,
Piaţa Republicii, la H.C.L. nr. 187/20.05.2008.
32. Întrebări şi interpelări adresate executivului.
Diverse Zonele din municipiul Reşiţa străzile arondate
consilierilor locali.
PROIECTE INTRODUSE ÎN REGIM DE URGENŢĂ
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului
viceprimar Tiberiu Pădureanu ca membru al comisiei
municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL
249/2008 privind aprobarea amplasării antenelor şi
echipamentelor de telefonie mobilă. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de
evaluare a ecologizării Platformei Industriale Valea
Ţerovei. (respins)

l La Vila Klauss din staţiunea Crivaia a început un stagiu de educaţie nonformală organizat de Centrul de Voluntariat şi Asociaţia
Bike Attack din Reşiţa, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Caraş-Severin l Anul acesta au fost descoperiţi de
trei ori mai mulţi patroni care angajează la „negru“ decât în 2007 l Anul acesta, Direcţia Silvică Reşiţa va comercializa mai puţini
brazi decât în 2007 l
l Joi, 18 decembrie, Lumina de la Betleem ajunge la Reşiţa, la Casa de Cultură l Joi 18 decembrie Şcoala Generală Nr. 9 lansează
primul număr al revistei şcolare l sâmbătă 20 decembrie spectacol de colinde în Centrul Civic şi Parcul Tricolorului l 22 decembrie
şedinţa Consiliului Judeţean Caraş-Severin l Joi 18 decembrie Naţionala de Handbal masculin începe pregătirea pentru mondiale
la Reşiţa l Sâmbătă, 20.12.2008, PS Lucian va săvârşi slujba de pomenire pentru episcopul Caransebeşului Ioan Popasu, la
comemorarea a 200 de ani de la trecerea sa la cele veşnice (20 decembrie 1808) l

Săptămâna politică
Prezent la Caransebeş, ziaristul şi comentatorul
politic Mircea Dinescu afirma că acest guvern care se
încheagă în aceste zile în România va fi unul în care,
capra se altoieşte cu varza. În timp ce legat de
premierului desemnat iniţial, Theodor Stolojan, Mircea
Dinescu afirmă că va fi din păcate unul de sacrificiu.
Premoniţie sau informaţie, astăzi întreaga societate
românească a aflat cu surprindere că Theodor Stolojan
şi-a depus mandatul în faţa preşedintelui Traian
Băsescu.
Liderul PNL crede că decembrie este dedicată
înălţării spirituale
Preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela,
primar al municipiului Caransebeş, consideră că luna
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noiembrie a fost dedicată analizelor şi luptelor politice,
iar luna decembrie, din punctul său de vedere, trebuie
să fie dedicată sărbătorilor de iarnă şi înălţării
spirituale.
Ca atare, liberalul Marcel Vela a refuzat să facă
vreo declaraţie legată de ceea ce se întâmplă în aceste
zile pe scena politică românească.
Nici vicepreşedintele PD-L, Sorin Frunzăverde, nu
a făcut luni nici un fel de declaraţii, referitoare la
depunerea mandatului de către Theodor Stolojan şi
desemnarea lui Emil Boc în funcţia de premier.
Frunzăverde vorbeşte despre Guvern
Noul Guvern va fi format din PD-L, PSD, a declarat,
marţi, Sorin Frunzăverde, vicepreşedinte al Partidului
Democrat-Liberal.
„PSD a dorit să intre la guvernare cu PD-L. Vor

guverna PD-L şi PSD. Cu trei parlamentari PD-L şi trei
parlamentari PSD, judeţul Caraş-Severin reprezintă un
pol de importantă putere la Bucureşti. Sper ca
împreună să aducă un plus de mai bine în CaraşSeverin, să fie eficienţi“.
Astfel, şase din cei şapte parlamentari ai CaraşSeverinului vor aparţine coaliţiei de guvernare, la care
se va adăuga şi susţinerea politică pe care viceliderul
democrat-liberal le-o va acorda. În acest fel, după cum
afirmă Sorin Frunzăverde, noii parlamentari vor
reprezenta judeţul cu demnitate şi eficienţă.
În opinia lui, alăturarea dintre cele două partide
(PSD şi, respectiv, PD-L) este una normală, în
condiţiile unui nou an ce va fi foarte greu, atât pentru
România, cât şi pentru întreaga Europă.
Rubrică realizată de Cristian Franţ
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,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând pătuţ de lemn cu
saltea pentru copii, 350 lei. Tel.
0766-709981.
Vând televizoare color (pentru 100-400 lei neg.), calculator
Pentium 3 complet (250 lei),
pereche boxe 60 W (100 lei),
aspirator (50 lei), combină
muzicală (50 lei), sistem audio
5+1 (50 lei), drujbă (100 € neg.)
Tel. 0742-377640.
Vând monitor de 17 crt
Fujitsu-Siemens şi monitor lcd
19”WS cu garanţie, preţuri
negociabile. Tel. 0762-916001.
Cumpăr televizoare bune şi
defecte plastic şi orice produs
electronic. Tel. 0742-377640.
Vând dormitor în stare foarte
bună şi o vană de baie mare de
fontă. Tel. 0255-224894.
Vând aparatură electronică
(televizoare) preţ negociabil
direct. Tel. 0723-092582.
Vând cărţi beletristică vechi
şi noi, negociabil direct la tel.
0723-092582.
Vând parfumuri originale
Versace, Gucci, Christian Dior,
etc. Preţ 100 lei. Tel. 0728371702 sau 0744-628437.

Cumpăr aparatură electrocasnică defectă (radio-tv),
asigur transport local. Tel. 0747341972.
Ofer spre adopţ ie că ţ ei
maidanezi frumoşi, vaccinaţi, cu
carnet, au 5 luni. Tel. 0741996869.
Vând GPS Navigator Sony
NV-U93T, diagonal ă ecran
mare 4,8 ţoli - 122 mm, 300 €,
nou. Tel. 0723-610400.
Vând subwoofer 400 W 2
difuri de 15”, 25 Hz garantat + 2
boxe 200 W dif. de 10”, tweetere
pe magneţi + staţie Vermona de
rack 2x100 W. Toate în stare
impecabilă, 1.000 lei. Vând şi
separat. Tel. 0722-619119.
Vând porumb, grâu, orz,
ovăz, floarea soarelui şi tărâţe la
sac, 12 lei/sac. Tel. 0740770047.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1410 preţ
convenabil. Tel. 0355-809615.
Vând pompe electrice de benzină pentru orice tip auto, capuri
distribuitoare, injectoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.

Vând microbuz VW de persoane în stare bună de funcţionare, acte la zi, proprietar. Preţ
1.800 € neg. Tel. 0742-134722.
Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
0743-154798.
Vând Peugeot 307 HDI combi
(break),gri metalizat, 100.000 km,
diesel, 1997 cmc, 79 KW, cutie
manuală 5+1, ABS, ESP, închidere centralizată, sevodirec ţ ie,
airbag, faruri ceaţă, geamuri
electrice, climă automată,
computer de bord, cârlig remorcă,
revizii numai la firma Peugeot,
garanţie un an de zile, dată de
firma Peugeot. Tel. 0728-524986.

Vând VW Pasat, anul 1992,
motor diesel, 1.900 cmc stare
foarte bună. Tel. 0722-828285.
Vând Dacia papuc avariată
în faţă dreapta. Tel. 0740770047.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut loc muncă agent/distribuţie, cat. B. Cer/ofer
seriozitate. Tel. 0741-252271.
Caut copii şi bătrâni pt. îngrijire. Tel. 0728-166849, 0770391275.
Sonorizez următoarele
evenimente: nunţi, botezuri,
petreceri de firmă etc. Tel. 0770479506, 0721-606034.
Arhitect cu drept de semnătură caut ingineri constructori pt.
colaborare, şefi de proiect. Tel.
0255-219100.
Şofer profesionist cu atestat
caut de lucru. Tel. 0751-877916
Execut transport cu Dacia
papuc în ţară şi local. Sunt din
Bocşa. Tel. 0740-770047.

Imobiliare

ANUNŢ
Subscrisa S.C. SEMAG S.A., cu sediul in Topleţ, str. Fabricii,
nr. 71, jud. Caraş-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
I.P.U.R.L., cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud.
Caraş-Severin, Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RSP 0227/2006, vă
facem cunoscut faptul că în data de 23.12.2008, ora 11 va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin licitaţie publică cu strigare privind
vânzarea în bloc a patrimoniului debitoarei (licitaţia a II-a)
compus din:
1. Construcţii industriale, cu o valoare de 5.767.500 lei;
2. Teren în suprafaţă totală de 66.468 mp, cu o valoare totală
de 943.599 lei;
3. Fier vechi rezultat din casări, aproximativ 140 tone, cu o
valoare totală de 70.000 lei;
4. Produsele finite, cu o valoare totală de 143.083 lei;
5. Materii prime, cu o valoare totală de 26.594 lei;
6. Alte materiale consumabile, cu o valoare totală de 5.100
lei;
Preţul de pornire al licitaţiei este de 3.477.938 lei respectiv
50% din valoarea de evaluare (licitaţia a III-a).
Facem menţiunea că preţurile nu conţin T.V.A.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul
lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei, până în data de
22.12.2008, ora 12.
Înscrierea la licitaţie se face până în data de 22.12.2008,
ora 12.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei.
Informaţii suplimentere se pot obţine la telefon 0255-212940
sau la sediul lichidatorului judiciar.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând casă în Iaz, jud. CaraşSeverin, 1.200 mp cu grădină şi
gaz. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0788-361829.
Închiriez casă în zona Triaj,
mobilată, toate utilităţile (apă,
gaz, curent, cablu). Tel. 0745571052, 0355-405268.
Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
cămară, garaj, pivniţă, et. 1 din
4, Reşiţa. Tel. 0770-751533.
Vând apartament 2 camere,
zonă bună. Tel. 0748-119443.

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere
decomandat confort 1, zona
Govândari. Tel. 0730-013274.
Vând în Gătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171,
0256-410590.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel.
0748-119443.
Cumpăr două camere
cămin, intabulate, exclus etaj 4,
zonă bună. Tel. 0770-428335.
Închiriez apartament 3
camere, decomandat confort 1 centrală, zona Govândar. Tel.
0730-013274 după ora 18.
Închiriez apartament în Băile
Herculane cu 2 camere, confort
1, mobilat, apă caldă, utilat. Tel.
0723-277475.
Cumpăr apartament 4 camere, ofer 40.000 €. Tel. 0255224791.
Închiriez
apartament 2
camere Retezatului nr. 17, ap.
18.Tel. 0723-130321 sau 0355412311. În spatele Universităţii,
zonă rezidenţială.
Cumpăr garsonieră în bloc
de apartamente. Ofer 16.000 €.
Tel. 0740-014117.
Cumpăr teren intravilan cu 8
€/mp. Tel. 0255-224791.
Vând urgent garsonieră pe
Tineretului, termopan uşă blindată, 23.000 €, neg. Tel. 0355801355 sau 0747-417306.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţă, podele
laminate, climă, izola ţie,
termopane peste tot, balcon
închis în termopan şi modificată
sufrageria, u ş ă metalică,
instalaţie electrică nouă, baie
renovată (gresie, faianţă, set
Olivia). Preţ 37.500 € neg. Tel.
0723-535841, 0770-745772.
Vând în Gătaia, în centru,
casă 2 camere, bucătărie, baie,
hol, şpais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp, sau schimb cu apartament în Reşiţa, conf. 1, cu
centrală, et. 1 sau 2. Tel. 0256410590, 0747-832171.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- decembrie

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - decembrie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Matrimoniale
1,90, 85 kg, atletic, dublu
licenţiat, 45 ani, fără obligaţii,
doresc relaţie de prietenie cu dră, d-nă corespunzătoare. Tel.
0728-197652.
Caut domnişoară sau doamnă sexy pentru petrecerea timpului liber. Tel. 0743-975523.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:
20,0 lei .................. 6 luni
40,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente
sunaţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Administratorul Fondului Proprietatea va fi selectat până la sfârşitul
lunii aprilie, cel târziu începutul lunii mai, după ce va fi primită aprobarea
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi va fi convocată o nouă
Adunare Generală a Acţionarilor Fondului. Fondul Proprietatea a obţinut,
în primele nouă luni din 2008, un profit net de 424,8 milioane lei, în
creştere cu aproximativ 40 la sută faţă de perioada similară din 2007.

Portalul instantelor de judecată
va prelua din sistemele informatice
ale instanţelor de judecată toate
h o tă râ r i l e j u d e c ă to re ş ti car e
constituie informaţii de interes public
şi le va publica integral.

Creşterea economică record, de 8,9 la sută,
din primele nouă luni ale acestui an a fost
generată de toate sectoarele economice, dar
serviciile şi construcţiile au contribuit în
proporţie de peste jumătate, arată datele
publicate de Institutul Naţional de Statistică.

M@suri pentru stimularea construc]iei
de locuin]e

Desp@gubiri acordate în mod
direct proprietarilor de terenuri

Guvernul a luat o serie de măsuri pentru stimularea construcţiei
de locuinţe. Astfel, a fost majorat atât cuantumul, în procente, cat şi
limita de bani de care pot beneficia, ca primă anuală, tinerii care
economisesc la băncile care au programe pentru locuinţe.
Concret, Guvernul a decis să majoreze prima anuală de la 15%
la 25% din sumele economisite, pentru tinerii care doresc să-şi
cumpere o locuinţă. Suma limită a primei anuale de care beneficiază tinerii a fost şi ea majorată de la 120 de euro, la 250 de euro.
Prima de stat se acordă în cadrul mecanismelor de economisire şi creditare în sistem colectiv, tuturor categoriilor de deponenţi
în funcţie de vârsta persoanei şi de numărul de copii.
Această formă de sprijin este apreciată de persoanele căreia i
se adresează. De exemplu, în 2009 pentru anul 2008, se va
acorda prima de stat pentru 150.000 de beneficiari.
O altă măsură se referă la creşterea subvenţiei de stat de la
20% la 30% din cheltuielile pentru construcţia unei locuinţe
proprietate personală.
Trebuie precizat însă că această subvenţie nu poate depăşi
echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro (comparativ cu 10.000
de euro, cat era pană acum). Această prevedere se aplică pentru
toate locuinţele care nu au fost finalizate şi predate către
beneficiari până la data intrării în vigoare a actului normativ.
De asemenea, ordonanţa de urgenţă adoptată modifică şi
Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, astfel încât locuinţele pentru tineri, destinate închirierii,
se pot vinde titularilor contractelor de închiriere după expirarea a
minimum 3 ani de închiriere neîntreruptă. A fost redus, astfel, de la
5 la 3 ani, perioada după care imobilele pot fi vândute celor care
stau în chirie.
În plus, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, astfel încât beneficiarii acestora să poată să le gireze prin
ipotecă pentru a obţine credite bancare necesare cumpărării lor.
(Guvernul Romaniei 04.12.2008)

Administratorii sau gestionarii de fonduri cinegetice
vor fi obligaţi să plătească pagubele produse de vânat
culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice către
proprietarii acestora, în mod direct, potrivit unei Hotărâri
adoptate Guvern.
Conform actului normativ, constatarea pagubelor şi
evaluarea acestora se vor face de către o comisie formată
din câte un reprezentant al primăriei, unul al autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului şi unul al
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
Constatarea pagubei se va face la cererea scrisă a
persoanei păgubite, depusă la primăria localităţii pe
teritoriul administrativ al căreia s-a produs paguba, în
termen de 24 ore de la producerea pagubei.
Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de către
comisie, în funcţie de cheltuielile efectuate de păgubit
până la data producerii pagubei sau, după caz, în funcţie
de valoarea de piaţă, în cazul animalelor domestice.
În cazul în care gestionarul fondului cinegetic nu
plăteşte despăgubirile în termen de 30 de zile de la data
comunicării procesului verbal, va putea fi sancţionat cu
amenzi cuprinse între 1.500 şi 2.000 lei, precum şi cu
suspendarea licenţei.
(Guvernul Romaniei: 10.12.2008)
La Berlin s-a deschis prima şcoală românească
din Germania. Şcoala de Limba Română Berlin
Brandenburg ("Bilingua - Rumänische Schule BerlinBrandenburg e.V.") îşi propune să organizeze cursuri de
limbă şi civilizaţie română pentru străini, cursuri de limbă
şi civilizaţie română pentru vorbitori de limba maternă
(copii bilingvi), precum şi cursuri de limba germană
pentru străini. Programul va cuprinde trei cursuri pe
săptămână, care se vor desfăşura într-o sală special
amenajată din cadrul Ambasadei României din Berlin.

Legea cazierului judiciar,
completat@ de Guvern
Guvernul a adoptat o serie de
modificări şi completări pentru Legea
cazierului judiciar.
Noul act normativ operează distincţia între regimul aplicabil persoanelor
fizice şi celor juridice. Astfel, sunt reglementate condiţiile în care persoanele
juridice se înscriu în cazierul judiciar şi
se scot din evidenţă, precum şi care
sunt demersurile necesare în vederea
obţinerii copiilor de cazier judiciar
pentru acest tip de persoane.
De asemenea, ordonanţa de urgenţă prevede ca înregistrarea cazierului
judiciar pentru persoanele fizice să fie
făcută doar la locul de naştere, iar în
cazierul central vor fi efectuate înregistrările pentru persoanele fizice născute
în afara României şi a persoanelor
juridice străine care fac obiectul
evidenţelor. Încetează, astfel, dubla
înregistrare care are loc în prezent
(fiecare înregistrare fiind efectuată atât
în cazierul local, de la locul de naştere,
cât şi în cel central).
Conform ordonanţei de urgenţă,
Inspectoratul General al Poliţiei
Române, prin Direcţia cazier judiciar,
statisti-că şi evidenţe operative este
autoritatea centrală în ceea ce priveşte
schimbul de date înscrise în cazierul
judiciar cu statele membre ale U.E.
Guvernul Romaniei, 05.12.2008

l Sumele provenite din datoria Irakului către România vor fi virate Fondului Proprietatea l Angajatorii vor avea posibilitatea reînnoirii
avizului de încadrare în condiţii deosebite de muncă până la data de 31 decembrie 2009 l ANAF va amenda contribuabilii care depun
declaraţii fiscale eronate l Cetăţenii români vor avea în continuare nevoie de paşaportul turistic pentru a putea intra pe teritoriul
elveţian l La Timişoara au început marţi manifestările de comemorare a evenimentele din decembrie 1989 l Programul naţional
privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei, prelungit până la 31 ianuarie 2009 l Contractele de mandat ale şefilor regiilor
autonome, prelungite până la 31 martie 2009 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 5.702 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1)
lit. a) şi c) din O.G. nr. 15/2008 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din
învăţământ pentru modificarea valorii de multiplicare a
coeficientului 1,000 în perioada 1 octombrie-31
decembrie 2008 (M.O. nr. 729/28.10.2008)
l Legea nr. 204 privind protejarea exploataţiilor
agricole (M.O. nr. 734/30.10.2008)
l Ordinul nr. 653 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale pentru modificarea alin. (4) al art. 10 din Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi
zone defavorizate (M.O. nr. 734/30.10.2008)
l Ordinul nr. 2.757/C al ministrului justiţiei privind
acordarea cetăţeniei române unor persoane (M.O. nr.
734/30.10.2008)
l Circulara nr. 33 a Băncii Naţionale a României privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversării a 80 de ani de la
înfiinţarea Societăţii Române de Radiodifuziune (M.O.
nr. 734/30.10.2008)
l Legea nr. 205 pentru modificarea Legii nr. 49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor,
veteranilor şi v ăduvelor de război (M.O. nr.
736/30.10.2008)
l Legea nr. 211 pentru modificarea şi completarea
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă (M.O. nr. 736/30.10.2008)
l Legea nr. 212 privind modificarea art. 36 din Legea
nr. 1/2000 pt. reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi
ale Legii nr. 169/1997 (M.O. nr. 737/30.10.2008)
l Legea nr. 213 pentru modificarea Legii nr. 109/2007
privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
(M.O. nr. 737/30.10.2008)
l Ordinul nr. 1.803 al ministrului sănătăţii publice privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase
de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală,
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precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de
sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
(M.O. nr. 737/30.10.2008)
l Ordinul nr. 1.805 al ministrului sănătăţii publice privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe piaţă în România (M.O. nr. 737/30.10.2008)
l Legea nr. 218 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale (M.O. nr. 738/31.10.2008)
l Ordinul nr. 1.338 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile privind procedura de emitere a avizului Natura
2000 (M.O. nr. 738/31.10.2008)
l Legea nr. 223 privind susţinerea învăţământului
preşcolar (M.O. nr. 739/31.10.2008)
l O.u.G. nr. 136 privind stabilirea unor măsuri pentru
salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
(M.O. nr. 739/31.10.2008)
l Ordinul nr. 1.679/756 al ministrului sănătăţii publice
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe
anul 2008 (M.O. nr. 739/31.10.2008)
l Legea nr. 184 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile
lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri
naţionale (M.O. nr. 740/31.10.2008)
l Ordinul nr. 1.339 al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului de înlocuire sau completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului,
apei şi solului (M.O. nr. 742/03.11.2008)
l Legea nr. 220 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile
de energie (M.O. nr. 743/03.11.2008)
l Hotărârea nr. 20 a Consiliului Naţional de Integritate
privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a

concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei
de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale
de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008 (M.O. nr. 743/03.11.2008)
l H.G. nr. 1.366 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane (M.O. nr. 745/04.11.2008)
l Legea nr. 236 pentru modificarea O.u.G. nr.
105/2003 privind alocaţia familială complementară şi
alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
(M.O. nr. 746/04.11.2008)
l Legea nr. 257 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din
O.u.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului (M.O. nr. 746/04.11.2008)
l H.G. nr. 1.368 privind suplimentarea numărului de
autorizaţii de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în
anul 2008 (M.O. nr. 746/04.11.2008)
l Legea nr. 239 privind modificarea art. 5 din Legea nr.
118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
(M.O. nr. 747/05.11.2008)
l Legea nr. 230 privind înfiinţarea şi funcţionarea
Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (M.O. nr.
748/05.11.2008)
l O.u.G. nr. 141 pentru modificarea Legii nr. 17/2007
privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de
performanţă înaltă (M.O. nr. 749/06.11.2008)
l Legea nr. 234 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, republicată (M.O. nr. 750/06.11.2008)
l Circulara nr. 35 a Băncii Naţionale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. valabil
în luna noiembrie 2008 (M.O. nr. 751/06.11.2008)
l O.u.G. nr. 146 pentru modificarea art. 111 din O.u.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(M.O. nr. 754/07.11.2008)
l Decizia nr. 896 a preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Comunicaţii privind normele tehnice şi
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004
privind marca temporală (M.O. nr. 754/07.11.2008)
l Legea nr. 215 pentru modificarea şi completarea
Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (M.O. nr. 757/10.11.2008)
l Legea nr. 258 pt. modificarea şi completarea Legii
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 757/10.11.2008)

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie în
sprijinul procesului de pace din Orientul Mijlociu, prima din
ultimii cinci ani, cu 14 voturi pentru şi o abţinere, din partea
Libiei. Este vorba de o iniţiativă comună ruso-americană,
care susţine procesul de pace israeliano-palestinian
relansat în urmă cu un an la Annapolis.

În Africa de Sud a fost lansat oficial un nou partid
politic, Congresul Poporului, rezultat al divizării
Congresului Naţional African. Fondat în 1912,
Congresului Naţional African a fost primul şi cel mai
important front în lupta împotriva apartheidului. De
numele lui se leagă viaţa lui Nelson Mandela.

S-a înfiinţat Organizaţia de Cooperare
Spaţială Asia-Pacific. Aceasta este a doua
organizaţie interguvernamentală după
Agenţia Spaţială Europeană, care are ca
obiectiv promovarea cooperării regionale în
exploatare spaţială.

Intrarea în vigoare a Cartei ASEAN Libera circula]ie }i }edere a

cet@]enilor UE

Miniştrii de Externe ai statelor ASEAN s-au întrunit luni la Jakarta (Indonezia) într-o
reuniune specială pentru a sărbători intrarea în vigoare a Cartei ASEAN.
Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) a făcut un mare pas spre a deveni o
Comisia a adoptat un raport privind adoptat corect mai mult de 85% din
comunitate în stil UE luni, 15 decembrie, odată cu întrarea în vigoare a unei noi carte ce
stabileşte repere pentru democraţie. Carta stabileşte un set de reguli pentru calitatea de aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dispoziţiile directivei.
Pe de altă parte, Austria, Danemarmembru, transformând ASEAN într-o entitate juridică. Ea prevede şi stabilirea unei sin- dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe
gure zone de liber schimb până în 2015, pentru regiunea cu 500 de milioane de persoane. teritoriul statelor membre al cetăţenilor ca, Estonia, Slovenia şi Slovacia au

"Acesta este un important element în dezvoltare, atunci când ASEAN se
consolidează, integrează şi se transformă într-o comunitate," a spus Preşedintele
indonezian Susilo Bambang Yudhoyono. "Asia de Sud-Est nu mai este regiunea
împărţită de războaie ca în anii 1960 şi 1970." a mai spus el.
ASEAN este formată din Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar,
Filipine, Singapore, Thailanda şi Vietnam.
Carta va da ASEAN o mai mare greutate în negocierile internaţionale, dar criticii
susţin că unele state membre vor continua gravele abuzuri şi încălcări ale drepturilor
omului. Carta nu are nici o prevedere pentru a sancţiona membrii ca Myanmar, unde
junta militară a ţinut lidera Aung San Suu Kyi în arest la domiciliu pentru cea mai mare din
ultimii 18 de ani.
În cadrul reuniunii s-a hotărât organizarea, în a treia săptămână a lunii februarie anul
viitor, a celui de-al 14-lea summit al ASEAN.

Raul Castro peste hotare
Preşedintele cubanez Raul Castro, în prima sa vizită oficială peste hotare de când a
preluat conducerea ţării de la fratele său Fidel, s-a aflat, în prima parte a săptămânii, în
Salvador de Bahia, Brazilia, unde a participat la primul Summit de integrare şi dezvoltare
America Latină şi Caraibe (CALC). "Un cald salut poporului brazilian, un salut Braziliei",
a spus Castro, când a coborât din avion. Primul CALC Summit, la care au participat 33 de
lideri din America Latină şi Caraibe, a dezbătut problemele actuale grave legate de criza
financiară, comerţ, preţurile produselor alimentare, schimbarea climatică.
Raul Castro a sosit în Brazilia de la Caracas, unde a avut o vizită oficială de două zile,
în care Cuba şi Venezuela au ratificat acorduri care includ mai mult de o sută de proiecte
de dezvoltare şi 36 de noi programe, evaluate la echivalentul a două miliarde de dolari.
Liderul cubanez a spus pentru postul Al Jazeera, că nu este "nici o grabă" în a reface
relaţiile diplomatice cu SUA întrerupte în 1961, în urma revoluţiei condusă de Fidel
Castro. SUA au impus o serie de sancţiuni economice în 1962, sancţiuni în vigoare şi
astăzi. "Mai mult de 70 la sută din cubanezi s-au născut în timpul blocadei care a fost
instituită de aproape 50 de ani," a spus Castro. "Am 77 de ani dar mă simt bine şi tânăr.
Cu alte cuvinte, dacă acest lucru nu se rezolvă acum, vom aştepta alţi 50 de ani."
Preşedintele ales Obama a declarat în timpul campaniei prezidenţiale că este
pregătit să ia în considerare purtarea de discuţii cu naţiuni percepute ca ostile de SUA,
cum ar fi Iranul sau Cuba.

Uniunii şi membrilor familiilor acestora.
Concluzia raportului este că, în ansamblu, transpunerea acestei directive este
mai degrabă dezamăgitoare. De
asemenea, raportul prezintă măsurile pe
care Comisia le va întreprinde pentru a
se asigura că statele membre îşi
îmbunătăşesc legislaţiile şi practicile
administrative, astfel încât drepturile
cetăţenilor UE să nu fie afectate.
Directiva 2004/38 prevede un instrument juridic unic privind libera circulaţie
a cetăţenilor Uniunii Europene şi a
membrilor familiilor acestora. Directiva
prevede formalităţi administrative simple
şi le oferă cetăţenilor UE şi familiilor
acestora dreptul de şedere permanentă
după cinci ani de şedere în statul membru gazdă. Sub rezerva anumitor condiţii, directiva extinde la partenerii declaraţi
drepturile privind reîntregirea familiei.
Statele membre trebuiau să asigure
intrarea în vigoare a actelor cu putere de
lege şi a actelor administrative necesare
pentru a se conforma acestei directive
până la 30 aprilie 2006. Una dintre atribuţiile Comisiei este de a se asigura că
legislaţia comunitară este pusă în aplicare în mod eficace la nivel naţional şi
local, în beneficiul cetăţenilor UE. Acum,
la doi ani şi jumătate de la termenul
limită, este momentul să se analizeze
modul în care statele membre şi-au
îndeplinit această obligaţie.
Toate statele membre au adoptat legi
naţionale care să protejeze dreptul cetăţenilor UE şi al familiilor acestora la liberă
circulaţie şi şedere în cadrul Uniunii
Europene.
Chiar dacă în unele zone, legile naţionale tratează cetăţenii UE şi familiile
acestora mai bine decât prevede legislaţia comunitară, nici măcar unul dintre
statele membre nu a transpus întreaga
directivă în mod corect şi eficace. Nici
măcar un singur articol din directivă nu a
fost transpus în mod corect şi eficace de
către toate statele membre.
Pe ansamblu, transpunerea directivei este mai degrabă dezamăgitoare.
Doar Cipru, Grecia, Finlanda, Portugalia, Malta, Luxemburg şi Spania au

adoptat corect mai puţin de 60% din
dispoziţiile directivei.
Această situaţie este compensată de
faptul că, cel puţin într-o serie de cazuri,
dispoziţiile directivei care au fost transpuse incorect sunt corect aplicate de către instanţele şi autorităţile naţionale, în
ciuda absenţei unor orientări scrise şi
clare privind exercitarea prerogativelor
judiciare şi administrative în acest
domeniu.
Problemele care relevă încălcarea
constantă a unor drepturi de bază ale
cetăţenilor UE care îşi exercită dreptul la
liberă circulaţie în Uniunea Europeană
sunt legate în special de:
l dreptul de intrare şi de şedere al
membrilor de familie care sunt cetăţeni
ai unor ţări terţe (probleme cu vizele de
intrare sau la trecerea frontierei, condiţii
privind dreptul de şedere care nu sunt
prevăzute în directivă şi întârzieri în ceea
ce priveşte emiterea permiselor de
şedere),
l cerinţa ca cetăţenii UE să furnizeze,
odată cu cererea de şedere, documente
suplimentare care nu sunt prevăzute în
directivă.
Statele membre sunt responsabile
de asigurarea faptului că drepturile cetăţenilor UE sunt garantate şi că aceştia
sunt informaţi cu privire la drepturile care
le revin.
Comisia va continua să coopereze
cu statele membre la nivel tehnic. În
urma cooperării de până acum, au fost
deja identificate o serie de aspecte care
necesită discuţii şi clarificări suplimentare, în special în ceea ce priveşte chestiunile referitoare la infracţiuni şi abuzuri.
Comisia intenţionează să ofere informaţii şi asistenţă prin elaborarea unor
orientări în prima jumătate a anului 2009
privind o serie de aspecte identificate ca
fiind problematice în ceea ce priveşte
transpunerea sau aplicarea.
De asemenea, Comisia va încuraja şi
va sprijini statele membre să lanseze
campanii de conştientizare pentru a-i informa pe cetăţenii UE cu privire la drepturile care le revin în temeiul directivei.
IP/08/1922 Bruxelles, 10 2008

l Nouăzeci şi cinci de jurnalişti şi-au pierdut viaţa în timp ce îşi exercitau profesia în 32 de ţări din lume în ultimul an l Numărul
european pentru apeluri de urgenţă 112 este acum funcţional în toate statele membre UE l Taiwanul a reluat legăturile aeriene
şi maritime regulate cu China, după o interdicţie de şase decenii l Consiliul de Securitate aprobă urmărirea piraţilor în
Somalia l Guvernul german pregăteşte un nou plan de relansare a economiei l Parlamentul European a respins propuneriea
ce ar fi autorizat, în anumite condiţii, creşterea săptămânii de lucru peste 48 de ore l

Reuniunea Consiliului CERN

Consiliul de CERN s-a reunit în 12 decembrie
pentru a mulţumii echipei manageriale care şi-a
încheiat mandatul şi pentru a ura succes noii echipe. A
fost un prilej pentru trecerea în revistă a realizărilor din
ultimii cinci ani dar şi de a privii cu nerăbdare spre

viitor. Pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului s-au aflat
şi alte teme. România a fost întâmpinată ca un candidat pentru aderare ca stat membru al CERN; s-a iniţiat
şi un studiu al extensiei geografice şi ştiinţifice arolului
CERN. Consiliul a stabilit, de asemenea, pro-cedurile
practice pentru următoarele proiecte relevante pentru
Strategia europeană pentru fizica particulelor.
Consiliul CERN a fost informat cu privire la acţiunile întreprinse ca urmare a incidentul acceleratorului
de particule (LHC) din 19 septembrie. Acceleratorul
de particule - Large Hadron Collider (LHC) -, un circuit
de 27 de kilometri aflat la 100 de metri adâncime sub
frontiera franco-elveţiană şi care are misiunea de a-i
ajuta pe cercetători să pătrundă secretele Universului
prin intermediul ciocnirilor de protoni la viteze
apropiate de cea a luminii a fost oprit în septembrie, la
doar câteva zile de la intrarea în serviciu, ca urmare a
mai multor disfuncţionalităţi succesive.
CERN, Organizaţia Europeană pentru Cercetări
Nucleare, este cel mai important laborator din lume
pentru fizica particulelor. Are sediul la Geneva. În
prezent numără 20 de ţări membre cu drepturi
depline: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,
Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia şi
Ungaria în timp ce India, Israel, Japonia, Federaţia
Rusă, SUA, Turcia, Comisia Europeană şi UNESCO
au statutul de observatori.

Salon de cosmetic@, coafur@ }i frizerie
Servicii: l manichiură l pedichiură clasică şi
cu gel l make-up l coafuri l şuviţe l vopsiri
l produse naturiste l produse cosmetice de
calitate l masaj de relaxare şi terapeutic l
Programări la 0355 424695, 0746 325335, 0729 934694

Sediu: Bocşa, vis-a-vis de sediul E ON Gaz
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Agentii
, matrimoniale

Agentii
, imobiliare

Agenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara

S.C. Magister Imobiliare

Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective
de căsătorie în FRANŢA şi ITALIA.
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.
CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815
Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.
ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, muncitor, vesel, simpatic, situaţie materială stabilă, doresc să cunosc o d-şoară maxim 30
ani, simpatică, agreabilă, cu principii sănătoase de viaţă pentru o relaţie de durată cu
perspective de căsătorie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatică), şaten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc să cunosc
o d-şoara max. 30 ani, care îşi doreşte o
relaţie serioasă cu finalitate de căsătorie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afacere proprie (fabrică de pielărie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caută să cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, delicată,
graţioasă, cu principii sănătoase de viaţă.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţial nevăzător, dar autonom, cu casă proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descurcăreţ, doresc să cunosc o d-şoară (dar care
poate avea şi un copil), chiar cu un handicap fizic, care îşi doreşte să fie iubită şi respectată, pt. a forma un cuplu unit şi durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIALĂ adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, simpatic, ochii albaştri, director de bancă, foarte bine poziţionat, serios, romantic, doreşte
să cunoască d-şoară maxim 37 ani, instruită, serioasă, agreabilă, scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, liniştit, realizat pe toate
planurile, doresc să cunosc o d-şoară maxim 35 ani, serioasă, delicată, cu care să
împărtăsesc sentimente reale şi alături de
care să formez o familie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, fără
copii, stabilit în Timişoara şi cu afaceri la

Reşiţa, stabil, rafinat, foarte manierat, plăcut, prezenţă foarte agreabilă, doresc să
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modernă, feminină, educată, cu intenţii serioase de a forma un cuplu stabil şi durabil.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optimă
poziţie socio-economică, educat, rafinat,
prietenos, doresc să cunosc max. 40 ani,
(chiar şi cu un copil mic), pozitivă, afectuoasă, sensibilă, decisă şi intenţionată de a
forma un cuplu solid. Pot oferi şi posibilitatea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA, la tel. 0256207.279 sau 0723-257.815.
FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, firmă agricolă, muncitor, stabil, serios, înţelegător, flexibil doresc să cunosc maxim 38
ani (chiar şi cu un copil), modestă, naturală,
chiar şi de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.
FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, şaten/ochii verzi, situaţie
economică deosebită, firmă agricolă,
generos, educat, manierat, doresc să
cunosc maxim 38 ani, înaltă, delicată,
modestă dar cu bune intenţii de a formă o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-şoară modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, medic, poziţie socio-economică elevată, inteligent, rafinat, modern estrovertit, doreşte să
cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, cu
valori morale şi educaţie aleasă, pt. căsătorie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.12.2008
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Agent comercial: 1/1; Agent de
asigurare: 0/10; Agent reclama publicitara: 1/0; Agent vanzari: 0/1; Ajutor ospatar: 0/2;
Asistent medical generalist: 5/1; Bucatar: 1/2; Coafor: 1/0; Confectioner-asamblor
articole din textile: 10/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 64/18;
Dulgher: 0/8; Electrician auto: 0/1; Electrician de intretinere si reparatii: 1/7; Electrician in
constructii: 0/3; Electromecanic auto: 0/1; Electronist depanator utilaje calcul: 0/1; Fierar
betonist: 0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal: 3/0; Gipsar: 0/10; Inginer ecolog:
0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Inspector asigurari: 0/1; Instalator ventilare si
conditionare apa: 5/0; Laborant chimist: 0/1; Laborant in ocrotirea sanatatii: 1/0; Lacatus
construcţii metalice: 14/0; Lacatus mecanic: 17/18; Lacatus mecanic de întreţinere si
reparaţii: 2/1; Lucrător comercial: 5/17; Manager : 0/1; Mecanic auto: 0/4; Modelier lemn:
1/1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 5/0; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 50/0; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa, gresie, parchet: 27/15;
Muncitor necalificat in industria confecţiilor: 12/4; Muncitor necalificat la asamblarea ,
montarea pieselor: 1/0; Ospătar: 5/11; Oţelar: 1/1; Pregătitor materiale de şarje: 1/0;
Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; Secretara: 1/0; Spălător vehicule: 1/0; Strungar la
maşini de alezat: 2/0; Strungar la strung carusel: 2/3; Strungar la strung paralel: 2/2;
Strungar universal: 3/2; Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 15/17; Sudor
manual cu arc electric: 8/6; Tehnician constructor: 0/2; Tâmplar universal: 0/5; Tinichigiu
carosier: 0/2; Turnător formator: 2/1; Vânzător: 0/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar rosartencuitor: 2/20; Zugrav-vopsitor: 0/10;
ANINA: Lucrător comercial: 1/0;
BĂILE HERCULANE: Medic rezident: 0/1; Muncitor necalificat la întreţinere
drumuri, şosele, poduri, baraje: 2/0; Lucrător comercial: 1/0; Vânzător: 0/0 + 1 persoane
peste 45 de ani;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1/0; Medic rezident: 1/0; Sofer autocamion: 1/0
BOZOVICI: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 1/0; Inginer de cercetare in silvicultura: 1/0;
CARANSEBEŞ: Reprezentant comercial: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator
manual: 3/0; Electrician de intretinere si reparatii: 1/0; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide si semisolide: 2/0; Sofer autocamion: 1/0; Sudor manual cu arc electric:
1/0;
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

MOLDOVA NOUĂ: Vanzator: 5/0; Muncitor necalificat la ambalat produse: 5/0;
Asistent medical generalist: 1/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 50/0;
Croitor: 49/0;
ORAVIŢA: Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Agent vanzari: 1/0; Asistent medical generalist:
1/0; Consultant in informatica: 1/0; Muncitor necalificat in silvicultura: 1/0; Ingrijitoare la
unitati de ocrotire sociala: 1/0;
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 9/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 7/0;
Bucatar: 1/0; Laborant chimist: 1/0; Lucrator comercial: 1/0; Functionar economic: 1/0;
Agent vanzari: 1/0; Asistent maternal: 1/0; Sofer de autoturisme si camionete: 1/0;
TOTAL GENERAL: 720

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Construire hală centrală reţele
şi dotări tehnico-edilitare
Locaţie: Reşiţa Sud
Beneficiar: S.C. Pieţe R.R.L.
Proiectant: S.C. Abraxas S.R.L
Constructor: S.C. Consproiect S.R.L. Reşiţa
Data începerii construcţiei: 16.06.2008
Data finalizării construcţiei: 16.02.2009

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Drumul cel mai uşor spre casa ta!
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!

rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând 2 camere cămin, îmbunătăţiri,
etaj 1, uşă metalică, convector preţ 12.000
€. Tel 0355-404462, 0771-344840
Vând garsonieră Micro 4 etaj 3, preţ
17.500 €. Tel 0355-404462, 0771-344840
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, bucătărie
mare. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 2 camere Moroasa,
bloc de cărămidă, confort 1,semidecomandat, centrală, mobilat, preţ 36.000 € neg.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, suprafaţă mare 80 mp,
termopane, instalaţii noi, 35.000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 1,
etaj 4, preţ bun 30.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 2,
confort 1, semidecomandat, centrală, uşă
metalică, boxă, preţ 33.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,
bloc 4 etaje, Micro 4, etaj 1, preţ 32500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap. 2 camere, conf. 3, et.3, termopane, îmbunătăţiri, modificări, preţ 23.500
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere, conf. 2, zonă
Luncă, etaj 3, podele laminate, 27.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrală, termopane, balcon modificat, preţ 32.000
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ieftin apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2
balcoane, Micro 2, preţ 31.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, centrală, boxă intabulată,
baie nou amenajată, preţ 30.000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, conf. 1 decomandat, Micro 4, poziţie bună, etaj 3, bloc 4
etaje, centrala, termopane, preţ 46.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, bloc 4
etaje, Micro 2, bucătărie modificată,
38.000 €. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, podele laminate, mobilat nou, renovat nou, preţ 43.000
€. Tel 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, bucătărie
modificată, tavan fals, preţ negociabil. Tel
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, mobilat, bucătărie mare, utilat,
centrală, balcon închis, 42.000 €. Tel 0355404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Moroasa, multiple modificări,
termopane, centrală, izolaţie, mobilat, etaj
3 din 4, preţ bun, 45.000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, confort 1,
etaj 1, bloc 4 etaje,Micro 3. 38.000 € negociabil. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro 3
confort 1, etaj 2, spaţios, centrală, îmbună-

tăţiri, uşi înlocuite, mobilat, preţ 40.000 €.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apart. 3 camere, Micro 4, conf. 1,
decomandat, etaj 3, Micro 4, 2 bai, 46.000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând urgent apart. 3 camere, conf. 1,
Micro 3, centrală, mobilat, preţ 36.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
etaj 3, 55.000 €. Tel. 0355-404463,
0771344840
Vând apartament 4 camere, Centru,
decomandat, 2 băi, parter, amenajat,
modificat, izolaţie exterioară, poziţie bună,
merita văzut 50.000 €. Tel. 0355-404462,
0771344840
VÂNZARE CASĂ
Vând casă mare, zona Centru, stradă
bună, parter si etaj, 4 camere, 2 băi, 2
bucătării, 200 mp locuibili, grădină 650 mp,
terasă, garaj, centrală, 128.000 € neg. Tel.
0355-404462, 0771344840, 0728625813
Vând casă Muncitoresc, 7 camere, 250
mp locuibili, 500 mp teren, 2 bucătării, 2
băi, 2 centrale, plan drept, lângă Bulevard,
79.000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
ÎNCHIRIERE
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, mobilat şi utilat, 130 €. Tel. 0355404462 0770344840
Ofer spre închiriere garsoniera mobilată zonă bună preţ 90 €. Tel. 0355-404462
0771344840
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat şi utilat, centrală,
termopane, 200 €. Tel 0355-404462,
0771344840
Închiriez spaţiu comercial Govândari la
bulevard 35 mp, termopane, vitrină, 200 €.
Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial centru, 50
mp, amenajat, poziţie bună. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu ultracentral, 40 mp,
amenajat, vitrină, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial amenajat, 60
mp, pt. birouri, zona Luncă, la bulevard, 3
încăperi. Tel 0355-404462, 0771344840
Vând spaţiu comercial Govândari, vad
comercial, 136 mp, alarmă, amenajat, grup
sanitar, preţ bun. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, zona centrală, alarma 116 mp, preţ 400 €. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, lâng ă
universitate, 40 mp, nou amenajat, parcare
200 €. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, aproape de
centru, la bulevard, 40 mp, termopane,
centrală, amenajat, intrare separată, preţ
bun. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, 100 mp,
Govândari, vitrină, vad comercial, super
amenajat, Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial 140 mp,
aproape de centru, etaj 1, 300 €. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, zona centru,
50 mp, termopane, vitrina, 2 încăperi, grup
sanitar, amenajat, 400 €. Tel 0355-404462,
0771344840
Închiriez spaţiu comercial, 15 mp
pentru birouri, zona Luncă, la bulevard,
150 €. Tel 0355-404462, 0771344840

Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17.500 € negociabil, cod
anunţ 00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 14.500€ negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră,Albăstrelelor, etaj 3/4,
uşă metalică, termopane, convector, instant, preţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.
Vând garsonieră, Căminelor, parter/4,
27 mp, uşă metalică la intrare, îmbunătăţită, super amenajată, preţ 20.500 €
negociabil, cod anunţ 00318.
Vând garsonieră, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, uşă metalică, gresie, faianţă, preţ 7.500 € neg., cod anunţ 00195.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 4/4, 38
mp, îmbunătăţită, preţ 12.500 €, cod anunţ
00308.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000
€, cod anunţ 00218
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătăţită, preţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.
Vând garsonieră, B-dul Revoluţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele laminate, termopane, preţ 25.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 1/4,
37.57 mp, îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 24.000 € negociabil,
cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona
Govândari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00293.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govândari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 41.000
€, cod anunţ 00294.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ
30.000 €, cod anunţ 00298.
Vând apartament 2 camere, zona
Govândari, confort 1, semidecomandat, et.
5/10, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apart. 2 camere, 65 mp, confort 1,
decomandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbunătăţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, et. 9/10, confort 2, semidecomandat, termopane, te îmbunătăţiri, preţ
33.000 €, cod anunţ 00260.
Vând apartament 2 camere zona
Govândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apart. 2 camere, Molizilor, et. 1/4,
confort 2, semidecomandat, centrală
termică, termopane, uşă metalică, mobilat,
utilat, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00251.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet
de fag, fără îmbunătăţiri, preţ 47.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
2, semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat,95mp,et.1/10, recent renovat, preţ 66.000 € neg. cod anunţ 00319
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, centrală termică, uşă metalică,
preţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, centrală termică, bloc de cărămidă, parchet,
preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.
2, semidecomandat, et. 3/4, centrală termică, preţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.
Vând apart.3 camere, Luncă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
uşă metalică, termopane, bloc de cărămidă, preţ 51.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând ap. 3 camere, Reşiţa Sud, conf.1,
decomandat,113mp, et.10/10, centrală, 2
băi, 2 balcoane, uşă metalică, termopane,
preţ 75.000 € neg. cod anunţ 00250
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată şi
utilată preţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală
termică, gresie, faianţă, podele laminate,
preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 53.000 € neg. cod anunţ 00047.
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 55.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, uşă metalică, uşi interioare schimbate, izolat, termopane, centrală, preţ 70.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 4 camere, Calea
Timişorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 băi, centrală, termopane, parchet, necesita renovare, preţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, centrală, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobilată, preţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 126 mp, etaj 3/4, centrală, 2
băi, Zona Tribunalului, preţ 85.000 €
negociabil, cod anunţ 00217.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere,, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105
Vând casă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, preţ
105.000 € negociabil, cod anunţ 00073.
Vând casă 4 dormitoare, cameră de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 băi, curte, proaspăt renovate, curte pavată, zona
Muncitoresc, 90.000 € neg. cod anunţ
00077.
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apă, gaz, canalizare, centrală
nemontată, curte + grădina 600 mp, zona
Universalul Vechi, preţ 95.000 € negociabil, cod anunţ 00068.
Vând casă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00001.
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HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~ CAMPIONATUL EUROPEAN DE HANDBAL

Clasament
15-a:finalul turului:
Clasamentetapa
etapaaa13-a,
Clasament
etapa
17-a:
M
M V
V E
E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
UCM Resita
Dinamo Baumit Bucuresti
Steaua MFA Bucuresti
HC Odorhei
Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj
Univ HCM Poli Timisoara
CSM Medgidia
Energia Pandurii Tg. Jiu
HC Minaur Baia Mare
CS H & V Pitesti
CSM D & C Oradea

M
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
11
10
8
6
6
5
5
4
5
3
4
1
2

E
0
0
1
2
2
1
2
2
3
1
3
1
2
0

II
I
2
2
2
3
5
6
6
6
6
7
7
8
10
11

GG
MM
GM
368
399
403
399
396
350
367
380
339
330
329
329
325
347

GP
GP
GP
309
362
343
385
361
360
353
409
343
346
343
362
376
409

PP
P
22p
22p
21p
18p
14p
13p
12p
12p
11p
11p
9p
9p
4p
4p

Golgeter dupa 13 runde este Mirko Milosevic de la "U" Transilvania Cluj (76 goluri), pe următoarele locuri clasându-se Bogdan Voica
de la Dinamo Bucureşti (69 goluri) şi Marius Bondar de la Stiinţa
Bacău (68 goluri).
Etapa urmatoare (14/26), 14.02.2009, prima din retur: Suceava
- Dinamo ; UCM Resita - Bacau; Oradea - Pandurii Tg. Jiu; Baia Mare
- Poli Timisoara; Pitesti - Steaua; HCM Constanta - Medgidia; U Cluj HC Odorhei.

SPORTURI DE IARNĂ
Stafeta Romaniei pe locul 15 la Hochfilzen. Etapa Cupei
Mondiale de la Hochfilzen s-a incheiat, duminica, cu intrecerile de
stafeta 4x6 km si 4x7.5 km, Rusia impunandu-se atat la feminin cat
si la masculin. Echipa Romaniei, in componenta Dana Plotogea,
Eva Tofalvi, Mihaela Purdea si Alexandra Stoian, a ocupat in final
pozitia a 15-a din 20 de natiuni aliniate la start.
Cu o intarziere de 8 minute, 44 de secunde si 6 zecimi fata de
invingatoare, Romania a depasit Statele Unite, Slovacia, Bulgaria,
Letonia si Coreea de Sud.
Rusia a trecut linia de sosire cu cel mai bun rezultat, Albina
Ahatova avand misiunea de a efectua ultimul tur de circuit. La
1:54.8 in spatele Rusiei s-a clasat echipa Norvegiei, pe ultima
treapta a podiumului urcand Franta. Surpriza neplacuta a furnizato echipa Germaniei, care nu a reusit decat un loc 4 sub asteptarile
fanilor biatlonului din aceasta tara.
Dupa aceasta prima cursa a stafetei feminine, situatia in
clasamentul specialitatii este cat se poate de simplu, cu Rusia
acumuland 60 de puncte, urmata de Norvegia cu 54 si Franta cu
48. Romania a acumulat cele 26 de puncte aferente locului 15. Si
la masculin Rusia a dominat intrecerea din statiunea austriaca,
Ivan Tcherezov, Maxim Tchoudov, Maxim Maksimov si Nikolay
Kruglov depasind concurenta din Austria cu 1:48.1. Podiumul a
fost incheiat de Ucraina, echipa aflata la cea mai buna clasare in
concursurile masculine de stafeta.
Norvegia a ratat podiumul pentru 32 de secunde, in timp ce
Germania a fost marea dezamagire a intrecerii, ocupand un
modest loc 9.
Urmatoarul concurs de stafeta va avea loc tot la Hochfilzen, pe
data de 21 decembrie, in total Cupa Mondiala din acest sezon
avand in program sase astfel de probe.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
10 - 21 dec:
FOTBAL - Cupa mondiala a Cluburilor, Japonia ;
20 dec:
SCHI ALPIN - WC, Slalom urias, m, Alta Badia, Ita;
29 dec 2008, 01, 04, 06 ian 2009:
SARITURI SCHIURI - Turneul celor 4 trambuline.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si Cupa UEFA
Vineri Eurosport si Sport.ro ora 13:00
SCHI: Combinata Nordica, Campionatul Mondial, Austria
Sambata Eurosport ora 16:45
FOTBAL: Campionatul Mondial al Cluburilor, Finala
Duminica Sport.ro ora 12:30
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, Italia
Duminica Eurosport ora 13:45
FOTBAL: Campionatul Angliei: Arsenal - Liverpool
Duminica Eurosport 2 ora 18:00
CALARIE: Sarituri peste obstacole
Luni Eurosport ora 20:30

Debut cu stângul pentru tricolori. Naţionala de U20 a
României a pierdut la scor primul meci desfăşurat în cadrul
Campionatului Mondial Divizia II, Grupa A, care are loc în aceste
zile la Miercurea Ciuc. Elevii lui Nelu Alexe au fost înfrânţi cu 12-0
de reprezentativa Japoniei, într-un meci dominat clar de niponi.
Rezultatele primei zile:
Corea - Lituania
1 - 4 (0-2, 1-0, 0-2)
Serbia - Belgia
2 - 6 (1-2, 1-1, 0-3)
Japonia - România 12 - 0 (1-0, 3-0, 8-0)
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Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 22 Decembrie

Cu 51 de goluri in opt meciuri, extrema dreapta norvegiana
Linn Kristin Riegelhuth a castigat titlul de golgetera a competitiei,
fiind urmata de Grit Jurack din Germania (46 goluri) si Marta Mangue (43). Extrema stanga a nationalei Romaniei, Valentina Ardean-Elisei, a incheiat pe locul 7 in aceasta ierarhie, cu 37 de goluri.
Clasamentul final al Campionatului European: 1. Norvegia,
2. Spania, 3. Rusia, 4. Germania, 5. Romania, 6. Croatia,
7. Macedonia, 8. Ungaria, 9. Suedia, 10. Ucraina, 11. Danemarca,
12. Belarus, 13. Serbia, 14. Franta, 15. Austria, 16. Portugalia
Nationala de handbal feminin a Romaniei va intalni reprezentativa similara a Belarusului, in dubla mansa eliminatorie contand
pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din
China (2009), conform tragerii la sorti, care a avut loc, duminica, la
Skopje. Mansa tur se va disputa in 6-7 iunie 2009, iar cea retur o
saptamana mai tarziu. La turneul final al CM din China (29
noiembrie-13 decembrie 2009) sunt calificate direct campioana
en-titre, Rusia, nationala asiatica in calitate de tara gazda, plus
finalistele Campionatului European din Macedonia, adica
Norvegia si Spania.
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Romania, locul 5 la Campionatul European. Nationala
feminina a Romaniei a incheiat pe locul cinci intrecerea
continentala din Macedonia, dupa ce a invins Croatia in meciul de
clasament, cu 36-33, la capatul a doua reprize suplimentare. La
finalul timpului regulamentar cele doua echipe s-au aflat la
egalitate, scor 29-29, dar in cele din urma echipa Romaniei a gasit
resursele necesare pentru a obtine victoria.
Bilantul Romaniei la aceasta a 8-a editie a Campionatului
European este de cinci victorii si doua infrangeri, echipa pregatita
de Radu Voina invingand Ungaria, Franta, Danemarca, Ucraina si
Croatia. Singurele infrangeri au fost suferite in fata Spaniei si Danemarcei, rezultate care au dus la ratarea prezentei in semifinale.
Marcatoarele Romaniei in meciul cu Croatia: Carmen Amariei
(7 goluri), Adina Meirosu (6), Melinda Geiger (5), Oana Manea (5),
Cristina Neagu (4), Camelia Balint (3), Valentina Elisei (2), Narcisa
Lecusanu (2), Daniela Crap (1). Cu 18 interventii din 50 de aruncari, Luminita Hutupan a incheiat meciul cu un procentaj de 36%.
Norvegia si-a pastrat titlul european. Echipa feminina de
handbal a Norvegiei a castigat, duminica, finala mare a Campionatului European din Macedonia, invingand Spania cu 34-21 (13-12).
In urma acestui succes formatia scandinava si-a trecut in palmares
al patrulea titlu continental si al treilea consecutiv, in timp ce
Spania inregistreaza cea mai buna performanta din istorie.
Altfel, Rusia a invins Germania in meciul pentru medaliile de
bronz, scor 24-21 (17-11), Irina Poltoraskaya fiind golgetera
intalniri cu 8 goluri.
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CURSA
CAMPIONILOR
Loeb este campionul campionilor. Cvintuplul deţinător al
titlului în întrecerile de raliuri a
câ ştigat Cursa Campionilor
2008, iar Schumi şi Vettel i-au adus Germaniei Cupa Naţiunilor.
Se spune că un pilot de
raliuri este cel mai complet
driver din lumea motorsportului,
condiţiile variate de concurs
punându-l la încercări dintre
cele mai grele. Astfel, nu-i de
mirare că, de-a lungul vremii,
Cursa Campionilor, din finalul
fiecărui sezon auto, a fost
câştigată de legende WRC,
precum Tommy Makinen şi
Juha Kankkunen - cvadrupli
campioni mondiali, Didier
Auriol, Carlos Sainz sau Colin
McRae. Cu asemenea antecedente, victoria pe care Sebastian Loeb a obţinut-o duminică
s e a r ă , p e We m b l e y, n u
reprezintă o surpriză, mai ales
că este pentru a treia oară când
francezul devine „Campion al
Campionilor“. Cvintuplul campion WRC s-a impus însă nu fără
emoţii, devansându-l cu doar
trei sutimi, în finală, pe scoţianul
David Coulthard, din Formula 1.
Michael Schumacher, după
ce l-a eliminat în primul tur pe
danezul Tom Kristensen,
singurul om care a câştigat de
opt ori cursa de 24 de ore de la
Le Mans, a pierdut clar la
americanul din NASCAR, Carl
Edwards, care l-a devansat cu
aproape două secunde.
Schumi şi-a luat revanşa,
alături de Sabastian Vettel, în
Cupa Na ţiunilor, team-ul
Germaniei câştigând detaşat
întrecerea pe echipe, după ce a
eliminat pe rând Irlanda, Marea
Britanie F1 Racing (David
Coulthard, Jason Plato) şi
Scandinavia (Mattias Ekström,
Tom Kristensen). Marii absenţi
ai întrecerii de pe Wembley au
fost motociclistul american
Travis Pastrana, campion XGames, şi pilotul australian de
Formula 1 Mark Webber, ambii
suferind fracturi la şold şi la
picior, în urm ă cu câteva
săptămâni.
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