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Cei aproape 5.700 de reşiţeni ale căror locuinţe beneficiază
de încălzire în sistem centralizat nu sunt afectaţi de reducerea
cotei de gaz alocate municipiului. „Operatorul local, CET Ener
goterm Reşiţa, a fost anunţat că s-a redus cota de gaz de la
4.000 mc/h la 3.000 mc/h. Acest lucru nu ne influenţează, având
în vedere că Reşiţa nu folosea mai mult de 3.000 - 3.200 metri

cub pe oră, şi aceasta în condiţiile în care temperatura scădea
afară sub minus 15 grade Celsius“, a precizat Toader Dănilă,
directorul general CET Energoterm Reşiţa. Directorul CET spu
ne că la Reşiţa nu se poate trece pe combustibil alternativ, deoa
rece cazanele existente nu funcţionează decât pe gaz. „Consiliul
Local are un proiect, Grup Ecoterm, de producere a energiei
termice pe biomasă, proiect în care s-a asociat cu o firmă slo
vacă Menert Spol. S R.O. Această societate va devenii, pe viitor,
o alternativă a CET Energoterm Reşiţa, societatea Consiliului
Local care asigură, în prezent, producţia, transportul şi distribuţia

agentului termic în Reşiţa. Însă, spre deosebire de CET, care
utilizează drept combustibil gazul natural noua societate va
folosi pentru producţia energiei termice doar resurse reciclabile
din deşeuri de lemn, coajă lemnoasă, aşchii de lemn, rumeguş.
Aceste resurse, pe lângă faptul că respectă standardele
europene privind protecţia mediului, sunt şi mult mai ieftine, lucru
care va fi resimţit, cu siguranţă, în factura reşiţenilor racordaţi la
sistemul centralizat de încălzire“ a ţinut să precizeze Constantin
Tarbuzan, directorul economic al CET Energoterm Reşiţa.

Pentru luna ianuarie nu vor fi probleme în ceea ce priveşte
încălzirea locuinţelor pentru populaţie, iar februarie se anunţă,
conform meteorologilor, o lună cu temperaturi acceptabile.
Primarul Mihai Stepanescu declară că, în condiţiile actualei crize
a gazelor, este importantă folosirea, ca alternativă, a biomasei.
În acest sens, la sfârşitul acestei săptămâni, o delegaţie condusă
de primarul Reşiţei va fi prezentă în Slovacia la firma parteneră.
În plus, în perioada imediat următoare se va încuraja şi izolarea
termică a blocurilor de locuinţe, ceea ce va duce la o scădere a
facturilor cu aproape 30 la sută.

O nouă reducere a cotei de gaz însă, ar crea probleme
serioase CET Reşiţa, spune Toader Dănilă. „Având în vedere că
avem şi pierderi şi funcţionăm la tehnologia anilor 90 reducerea
sub 3.000 mc/h a cotei de gaz ne poate da probleme, dar sperăm
să nu se ajungă acolo“ a subliniat Dănilă.

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a ajuns la concluzia că
este necesară o mărire a preţului atât a energiei termice furnizate
populaţiei, cât şi a apei reci, în urma şedinţei extraordinare din 4
iulie 2008. Preţul local pentru energia termică furnizată
populaţiei de către CET ENERGOTERM, aprobat de ANRE şi
practicat, era de 125 lei/Gcal. Noul preţ, aprobat de Consilil Local
Reşiţa este de 150 lei/Gcal.
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Pe 1 ianuarie 2008 Forumul Democratic al Germanilor din
judeţul Caraş-Severin împreună cu Asociaţia Foştilor Deportaţi în
URSS din judeţul Caraş-Severin şiAsociaţia Germană de Cultură şi
Educaţie a Adulţilor Reşiţa comemora 6 de ani de la începerea
deportării germanilor în URSS , cu partici
parea foştilor deportaţi din judeţele Timiş, Hunedoara şi Caraş-
Severin. De la orele 10,00 la Biblioteca germană „Alexander
Tietz”Reşiţa a av loc întâlnirea foştilor deportaţi, la orele 12,00
la Biserica romano-catolică „Maria Zăpezii” din Reşiţa loc un
recviem pentru victimele deportării. Comemorarea s-a finalizat la
Monumentul deportaţilor din parcul Cărăşana la orele 13,15 cu
rugăciuni ecumenice şi depunere de coroane de flori în timp ce
participanţii la eveniment au cântat cântecul deportaţiilor.

Drame printre deportaţii în URSS au fost multe, unele sunt deja
povestite, alte nu şi sunt cred eu destule poveşti încă tăinuite fiecare
cu tragismul şi cu suferinţa ei, comunismul însă, în esenţa lui provo
când mai multe suferinţe de cât bucurii, pe acolo pe unde a trecut.
Drama acestor oameni deportaţi a plecat de la singurul fapt că erau
de etnie germană.Asta era unica vină, pentru că, la nivel decizional,
liderii comunişti considerau că "Dacă antifasciştii sunt comunişti,
atunci anticomuniştii sunt fascişti". De aceea, aceşti nemţi, care
erau în mare parte şi foarte pricepui ingineri, au fost duşi în URSS
pentru ca ruşii să fure de la ei secrtele econimiei şi tehnicii germane.

În urmă cu 64 de ani foarte mulţi bărbaţi de până la 45 de ani şi
fete, cu vârste între 18 şi 30 de ani, apţi de muncă, adică sănătoşi,
fără handicap sau probleme fizice, din întreaga ţară au fost luaţi de
la casele lor,unii chiar de lângă soţie şi copii, şi transportaţi în vagoa
ne pentru transportul animalelor, până în Munţii Ural. Nu puţini au
fost aceia care şi-au pierdut viaţa acolo datorită vieţii grele de acolo
şi a condiţiilor vitrege în care munceau. După cinci ani de muncă
pentru reconstrucţia Republicii Socialiste Sovietice, în 1950 o mică
parte dintre cei deportaţi s-au renîntors în ţară. Se pare că au fost
deportaţi peste 75.000 de etnici germani, din care 10.000 nu s-au
mai întors de acolo, murind în Siberia. Din judeţul Caraş Severin au
fost deportaţi un număr de aproximativ 10.000 de etnici nemţi, dintre
care 200 mai trăiesc şi acum, aproape jumătate dintre ei locuind
chiar în Reşiţa, iar restul înAnina, Oraviţa sau în alte localităţi.
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CET Reşiţa primeşte gaz la limita de funcţionare

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Comemorarea a 64 de ani de la începerea deport@rii germanilor în URSS,
cu participarea fo}tilor deporta]i din jude]ele Timi}, Hunedoara }i Cara}-Severin

Foto: Lavinia Predescu
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Sâmbătă, 10 2009, la Liceul
Teoretic «Mircea Eliade» din Reşiţa se
va desfăşura etapa judeţeană a

pentru elevii din gimnaziu şi
liceu (clasele VII-XII).

ianuarie

olimpiadei de limba şi literatura
română
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Casa Corpului Didactic organizează selecţie pentru ocuparea posturilor de mentori în cadrul Proiectului Dezvoltarea
Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat 15-19 ianuarie 2009 La aeroclubul din Caransebeş tinerii cu vârste
între 16 şi 22 de ani se pot înscrie, gratuit, la cursurile de planorism şi paraşutism Biblioteca din Bocşa va da startul unui nou
ciclu de manifestări, cu ocazia împlinirii în 15 ianuarie a 159 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei Româneşti Reprezentanţii
Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri vor anunţa la finele lunii firma care va realiza centura de ocolire a Caransebeşului
Târnosirea catedralei episcopale din Caransebeş se va face în data de 26 aprilie, la Duminica Tomii

� �

� �

�

�

�

Ieri, 14 ianuarie, s-au redeschis ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe Profesorii de limbi străine vor fi instruiţi să dea note într-un
sistem unitar, la examenul de Bacalaureat În judeţul Caraş-Severin există 35 de comune în care nu există o formă legală de pază
În reţeaua sanitară de stat din judeţul Caraş-Severin profesează 3 medici pensionari care cumulează veniturile din pensie cu cele
salariale Crucea Roşie Filiala Caraş-Severin a câştigat un proiect care are în vedere un număr de 100 de pensionari din judeţul
Caraş-Severin Festivalul internaţional de poezie „Mihai Eminescu“ se va desfăşura în perioada 13-16 ianuarie, în localităţile Băile
Herculane, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova

Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” va organiza
două . Astfel, în 15 ianuarie, la
Centrul de carte „Banatica” Reşiţa va avea loc „Universul
eminescian templul poeziei româneşti” iar în 5 februarie,
la Grupul Şcolar Industrial „ŞtefanAnghel” scriitorul Petru
Oallade va fi omagiat.

manifestări culturale
Vineri, 9 ianuarie, s-au împlinit 111 ani de

la naşterea profesorului şi scriitorului
, ocazie cu care, elevii

reşiţeni ai liceului ce-i poartă numele au
organizat o serie de activităţi ce au cuprins şi
o expoziţie de carte.

Alexander Tietz

Printr-o licitaţie deschisă ENEL Distribuţie
Banat S.A. va înlocui o parte din linia electrică
subterană de la staţia Câlnic, cu o valoare
estimată aproximativă de 4,225,445 RON, fără
TVA. Lungimea traseului de cablu ce va fi
înlocuit este de peste 18 km .

Realizarea acestei lucrări este necesară
având în vedere faptul că majoritatea cablurilor
de medie tensiune cu ieşire din staţia Câlnic au
durata de exploatare depăşită şi prezintă un
grad mare de uzură, respectiv izolaţie
necorespunzătoare. Cablurile existente
urmează să fie înlocuite cu alte cabluri noi.

„De altfel, creşterea gradului de siguranţă
în alimentarea consumatorilor cu energie
electrică, furnizarea acesteia la parametri
standard privind tensiunea, frecvenţa,
micşorarea numărului de deranjamente şi

incidente cât şi a duratelor de remediere a
acestora, se numără printre obiectivele
esenţiale în activitatea S.C. ENEL Distribuţie
Banat S.A.“ ne-a declarat Bogdan Micu,
responsabil de comunicare Enel.

Marţi, 6 ianuarie, a avut loc o întâlnire între
primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu,
reprezentanţi ai conducerii SC Prescom SA şi cei
ai CFR, destinată corelării programului unor
trenuri de călători cu transportul public urban.
Dorindu-se ca cel puţin patru garnituri de tren
care sosesc zilnic dinspre Timişoara să vină până
la Gara Reşiţa Sud, Primăria Reşiţa, prin
intermediul Serviciului de Gospodărie Comunală
şi Mediu, a remis adresa cu nr. 17 din 07.01.09
către operatorul privat care prestează servicii de
tranport feroviar cu plecare de la Voiteni, SC
Regiotrans Braşov SA cu sugestia ca acesta să
prelungească traseul garniturilor sale de tren
până la Reşiţa-Sud.

Totodată, conducerea Prescom a decis că
începând de luni, 12 ianuarie 2009, transportul
local va fi asigurat, începând cu ora 5, de la
garajul Secţiei de Transport Local a societăţii, pe

traseul Bld. Republicii, bld. A.I.Cuza până la Mar
ginea. Măsura este destinată în special cetăţe
nilor care vor să prindă automotorul Săgeata Al
bastră, cu plecare la 5.38. Îmbarcarea călătorilor
din Triaj se va face în staţia comună tramvai-
autobuz din zonă, iar pentru locuitorii din
vecinătatea poliţiei, în staţia de autobuz aferentă.

-
-
-

Preşedintele PSD Caraş-Severin Ion Mocioalcă a
declarat că miercuri, 14 ianuarie, ing. Ştefan Penescu
va fi numit director la Direcţia Silvică Caraş-Severin,
post rămas vacant în urma alegerii ing. Ioan Tabugan
ca deputat. Mocioalcă a refuzat să confirme faptul că
cei doi subprefecţi vor fi Ion Spânu şi Dorel Adrian
Ursu, pentru că ministrul este cel care face numirile.
Influenţa liderilor judeţeni PSD a ajuns până la Bucu

reşti şi are ca rezultate concretizate nominalizarea lui
Matei Lupu, fostul primar al oraşului Moldova Nouă, ca
director alAgenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
cu rang de secretar de stat.

Printre alte nume vehiculate în cadrul PSD Caraş
Severin se numără Silviu Hurduzeu, directorul Oficiului
Judeţean de Poştă, propus pentru a fi directorul Agen
ţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Timişoara, iar

Nicolae Grindeanu se va întoarce la Inspectoratul
Şcolar General.

Adjuncţii săi vor fi Ioan Benga şi Adrian Doxan.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
(fostul SAPARD) va fi condusă de Nicolae Ştefănescu,
iar directorul Autorităţii de Sănătate Publică va fi dr.
RaduAlbotă.

-

-

-

Locurile pentru fumat luate la control de OPC
De la mijlocul lunii ianuarie, inspectorii OPC din judeţul Caraş-

Severin au început controale pentru a verifica dacă este respec
tată legea privind fumatul în locuri publice. În sprijinul inspectorilor
OPC au venit şi efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Caraş Severin dar şi lucrători ai Serviciului de Investigare a
Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie din judeţ.

De anul acesta, în localuri, spaţiile pentru fumat vor reprezenta
maxim 50 la sută din suprafaţa spaţiului alocat clienţilor şi va fi
obligatoriu să se asigure ventilarea şi izolarea lor de spaţiile pentru
nefumători. Localurile cu o suprafaţă mai mică de 100 metri pătraţi
pot alege să funcţioneze fie ca unităţi în care se fumează, fie ca
unităţi în care nu se fumează. Acest lucru trebuie adus la
cunoştinţa publicului, prin panouri de afişare.

Nerespectarea prevederilor se va sancţiona cu amenzi
cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 de lei.

-

Ministerul Transporturilor a semnat un nou
contract de Asistenţă Tehnică, finanţat prin
Programul PHARE 2006, în vederea pregătirii
lucrărilor de modernizare pentru 16 staţii de cale
ferată situate în municipii reşedinţă de judeţ.
Staţiile incluse în acest program sunt: Giurgiu
Oraş, Alexandria, Slatina, Piteşti, Râmnicu
Vâlcea, Reşiţa Sud, Sfântu Gheorghe, Târgu

Mureş, Vaslui, Botoşani, Piatra Neamţ, Bistriţa,
Zalău, Brăila, Călăraşi şi Slobozia.

Valoarea contractului este de 4.010.000 euro,
fără TVA, reprezentând 75% fonduri nerambur
sabile PHARE (3.007.500 euro) şi 25%
cofinanţare naţională (1.002.500 euro).

Obiectivul proiectului vizează realizarea do
cumentaţiilor necesare lucrărilor de modernizare
a staţiilor de cale ferată constând în: analiza situ
aţiei existente, previzionarea dezvoltării pentru
fiecare staţie de cale ferată, definirea alternati
velor de modernizare, elaborarea studiilor de
fezabilitate, a proiectelor tehnice, detaliilor de
execuţie şi a documentaţiile de atribuire pentru
contractele de lucrări şi supervizare.

Beneficiarul acestui proiect este Compania
Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. iar
Autoritatea de Implementare este Ministerul
Transporturilor. Calitatea de Prestator este
deţinută de asocierea RomCapital Invest Consis
Proiect ISPCF Proiect CF, liderul asocierii fiind
RomCapital Invest.

Termenul de finalizare a proiectului este 30
noiembrie 2009.

-

-

-

-

Protest La APV Clisura Dun@rii
Zeci de pescari au protestat miercuri, 14 ianuarie, în urma

şedinţeiAsociaţiei pentru Pescuit şi Vânătoare „Clisura Dunării“, în
urma suspendării a 30 de licenţe de barcă. Până în prezent
pescuitul comercial în Clisura Dunării a fost oprit, datorită expirării
autorizaţiilor. Miercuri la sediul Asociaţiei Pescarilor şi Vânătorilor
din Coronini a avut loc o şedinţă:

La căminul cultural din comuna Coronini au venit pentru a viza
permisele şi pentru a se face o nouă cerere de licenţă domnii
inspectori de la Agenţia Naţională de Pescuit Acvacultura filiala
Timiş. Datorită nerespectării obligaţiilor în ceea ce priveşte
pescuitul comercial Agenţia Naţională de Aquacultură şi Pescuit
Timiş a decis suspendarea a peste 30 de licenţe de pescuit
comercial în Clisura Dunării.

,,Ieri a avut loc o şedinţă la Agenţia Naţională de Pescuit şi
Aquacultură care s-a terminat în jurul orei 21 aseară şi a reieşit că
ne-au fost tăiate un număr de 30 de licenţe în tronsonul Caraş
Severin deci aproape jumătate dintre pescari cred că nu vor mai pe
la pecuit, asta e nu avem ce face. Pescarii care şi-au făcut datoria
şi au predat peşte vor intra în continuare la pescuit care nu, din
păcate vor sta şi se vor uita pe apă.Astea sunt reglementările

Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Aquacultură la îndrumarea
Institutului de Cercetări Galaţi am înţeles. S-a făcut o medie pe ţară
sau pe judeţe şi asta este situaţia" a afirmat, Marius Bălean
preşedintele APV Clisura Dunarii. Pescarii care şi-au pierdut
licenţa subzistau din pescuit, astfel că ei urmează să îngroaşe
rândurile asistaţilor sociali, rîmânând fără nici un venit. Pescarii se
plâng că li se impun cote nerealizabile şi că, de fapt, se doreşte
desfinţarea pescuitului, numărul autorizaţiilor scăzând de la un an
la altul. Aceştia se mai plâng că asociaţia vecină de la Divici
primeşte de la ANPA cote mai mici şi nici pe acelea nu le respectă
şi că, de fapt, pescarii de la Coronini trebuie să facă şi cota
celorlalţi. Mai mult, pescarii spun căAsociaţia Divici a avut restanţe
uriaşe la ANAF dar că un s-au luat măsuri coercitive. Toţi pescarii
din Coronini spun că dacă nu vor fi primite înnapoi licenţele retrase
vor intra în grevă şi nici o barcă nu va mai ieşi la pescuit pe Dunăre.

Încep să se vehiculeze nume pentru Caraş-Severin

Pagin Cristian ţă realizată de Fran

Enel Distribu]ie Banat modernizeaz@ sta]ia Câlnic

Reşiţa Sud intră în renovare

Trenurile vin }i în Sud

Lavinia Predescu
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ţioner îmbr

ţie: 2; Instalator apa, canal: 5; Instalator ventilare si
condiţionare apa: 5; Mecanic auto: 2; Modelier lemn: 1; Muncitor necalificat la demolarea
cl ţ

ţiilor: 29; Osp

ţii publice

ţ

ţele: 1;

Operator calculator electronic ţele: 1; Referent: 1;

Agent comercial: 1; Agent reclama publicitara: 1; Asistent medical
generalist: 5; Bibliotecar: 1; Bucătar: 2; Croitor-confec ăcăminte după
comanda: 60; Director institu

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 12; Muncitor necalificat in industria
confec ătar: 2; Patiser: 1; Sudor manual cu arc electric: 2; Tâmplar
universal: 2; Vânzător de ziare: 3; Vopsitor auto: 1;

Asistent în rela

Agent vânzări: 1;Agent securitate: 1;

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 2;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor : 2; Operator rol: 1;

Gestionar depozit: 1; Operator calculator electric

ă de mare tonaj: 3;

ANINA:
ĂILE HERCULANE:

BOC

Ă

ORAVI A:

TOTAL JUDET: 215

şi comunicare: 1;

Asistent medical generalist: 1; Modelier lemn: 1; Tâmplar universal: 6;
Muncitor necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 5;

Agent securitate: 10; Asistent medical generalist: 1; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 20; Croitor: 19;
Muncitor necalificat la demolarea cl

şi re

şi re Şofer
autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.01.2009

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în
Denumirea:
Locaţie:

Proiectant:
Constructor: .
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

Hotel Select
Bd. Muncii, vis-a-vis Gara de Nord

S.C. Arcos S.R.L.
S.C. Consiron S.R.L

6.10.2006
6.10.2009

Beneficiar: S.C. Blessing&Vest S.R.L.

0
0
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În judeţul Caraş Severin se
înregistrează o

uman transfuzabil la
grupele cu RH negativ. Cel mai
mare deficit se întâlneşte la grupa
de sânge B3 cu RH negativ.

criză acută de
sânge

Lotul de handbal masculin al României a fost prezentat
oficial miercuri seara la Reşiţa. Federaţia Română de Handbal
împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin au organizat în
Sala Polivalentă din Reşiţa, festivitatea de prezentare a lotului
naţional de handbal masculin al României care va participa la
Campionatul Mondial de Handbal din Croaţia din ianuarie 2009.

Transportatorul naţional de electricitate, ,
vrea să construiască două linii electrice de interconexiune, una
cu Republica Serbia: Reşiţa - Pancevo şi alta cu Republica
Moldova (la Suceava - Bălţi). Proiectul se înscrie în planul de
realizare a liniei electrice de 400 kV OHLPorţile de Fier Reşiţa
- Timişoara Arad şi Timisoara Vrsat (Republica Serbia).

Transelectrica

-
- -

Cu toate că ne aflăm în lumea
civilizată când bunul simţ AR trebui să
troneze şi să fie luat ca etalon, mulţi
uită că se află în centrul oraşului şi se
comportă ca atare. După ce se
folosesc de ele ca să-şi procure hrana
de zi cu zi, unii semeni de-ai noştrii,
dovedesc că sunt mult mai prejos
decât animalul de povară pe care-l
exploatează. În loc să-l îngrijească şi
să aibă grijă de el, omul cu suflet rău îl
abandonează pe la marginea oraşelor
sau pe câmpuri.

Aproape zilnic, pe străzile de la
periferia oraşului, oamenii găsesc câte
un cal sleit de puteri şi căzut la pământ.
Din cauza frigului animalele se apropie
de aşezările umane ca să primească
ajutor. Nimeni nu ia însă nici o măsură.
Frigul din ultima perioadă este fatal
pentru caii lăsaţi de izbelişte la margi-
nea Reşiţei sau a oraşului Bocşa.
Aproape nici unul nu are microcip,
dovadă că legea legată de marcarea şi
identificarea cailor nu este respectată
în judeţul Caraş Severin. Cu ajutorul
cip-ului, medicul veterinar poate iden-
tifica proprietarul animalului. Cu toate
acestea, nici un proprietar de cal nu a
fost tras la răspundere. Caii sunt duşi
de angajaţii primăriei într-un padoc
amenajat. După 15 zile, în cazul în
care nu sunt revendicaţi, sunt eutana-
siaţi şi daţi drept hrană carnivorelor de
la parcul zoologic.

Cai abandonaţi sunt în tot judeţul,
dar în zona Anina - Ciudanoviţa, s-au
format adevărate herghelii cu zeci de
capete care s-au sălbăticit într-atâta
încât nimeni nu se mai poate apropia
de ei. Faptul că viaţa nu valorează
nimic sau că are o valoare nesemnifi-
cativă pentru mulţi oameni, o dove-

deşte comportamentul unora faţă de
necuvântătoare. Peste tot sunt ani-
male abandonate, de la câini şi pisici şi
până la cai. Se pare că la Reşiţa, cele
mai năpăstuite fiinţe sunt caii.

Aproape zilnic, pe străzile de la
periferia oraşului poţi găsi câte un cal
sleit de puteri şi căzut la pământ. Frigul
din ultima perioadă este fatal pentru
caii lăsaţi de izbelişte. Aceştia sunt
cumpăraţi primăvara pe preţuri de
nimic ce rar ajung la 100 de lei, sunt
exploataţi la maxim toata vara, iar la
venirea iernii sunt abandonaţi. Bietele
animale trăiesc cu iarba uscată de prin
tufişuri şi dealurile din jurul aşezărilor.
Aproape nici unul nu are microcip
implantat, dovadă că legea privind
marcarea şi identificarea cailor nu este
respectată în Caraş Severin.

Cu ajutorul cipului, medicul veteri-
nar poate identifica proprietarul ani-
malului şi l-ar putea trage la răspunde-
re. Caii sunt duşi de angajaţii primăriei
într-un padoc amenajat şi după 15 zile,
în cazul în care nu sunt revendicaţi,
sunt eutanasiaţi şi daţi drept hrană
carnivorelor de la parcul zoologic.

O altfel de mamă
Poliţiştii caransebeşeni au descoperit ieri pe strada Sarmisegetuza din

Municipiul Caransebeş un nou născut aşezat într-un coş de nuiele şi aflat într-o
încăpere total neîncălzită într-o anexă a unei case în care nu locuia nimeni.

Cea care îi dăduse viaţă dispăruse. Băieţelul a fost dus de urgenţă la Spitalul
Municipal de Urgenţă din Caransebeş, iar doctorii spun că va suprvieţui. Peste
câteva ore a fost găsită şi cea care l-a născut şi l-a abandonat, iniţial, femeia a negat
că ar fi născut, dar în final a recunoscut. Femeia e 32 de ani încă 3 copii, unul
într-un centru de plasament, iar ceilalţi 2 sunt plecaţi cu tatăl lor în Moldova.

d are

Două autoturisme de lux şi un auto
buz plin cu pasageri au fost implicate
într-un accident rutier. Un autobuz
Prescom ce circula pe linia 3 cu călători a

fost lovit în plin într-o intersecţie. Mijlocul
de transport în comun a izbit altă maşină
parcată pe marginea drumului, a urcat
pe trotuar şi s-a oprit aproape de intrarea
într-un bloc. Cele două autoturisme au
fost distruse în proporţie de 80%.
Circulaţia în zonă s-a desfăşurat cu
dificultate mai bine de două ore.

Potrivit subinspectorului Adriana
Beţa de la IPJ Caraş Severin: „azinoapte

în jurul orei 23.00, în timp ce S.
CONSTANTIN, de 24 ani, din Reşiţa,
conducea un autobuz marca DAC, pe
strada Căminelor, la intersecţia cu Stra
da Calea Caransebeşului, nu respectă
semnificaţia indicatorului „Cedează
trecerea” şi nu acordă prioritate de trece
re unui autoturism marca Volkswagen
Passat, condus de A. ADRIAN, de 22
ani, din Reşiţa, care circula pe drumul
prioritar, intrând în coliziune cu acesta. În
urma accidentului a rezultat vătămarea
corporală a conducătorului auto A.
ADRIAN, a pasagerei pe locul din
dreapta faţă a autoturismului VW, A.
LEPA GEORGETA DOINA, de 20 ani,
din Reşiţa şi a unui pasager din autobuz,
M. OSCAR, de 51 ani, din Reşiţa, toţi
fiind transportaţi cu ambulanţa la Spitalul
Judeţean din Reşiţa, fără a necesară
internarea acestora. Cei doi conducători
auto au fost testaţi cu aparatul alcooltest,
rezultatele fiind negative“.
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Biroul Anticorupţie din judeţul Caraş-
Severin s-a angajat în 2008 în activitatea
de prevenire şi combatere a corupţiei la
nivelul personalului propriu, având ca
principale fundamente acţionale identifi
carea celor mai eficace modalităţi de
estompare a fenomenului, precum şi
instrumentarea cauzelor date în compe
tenţă, sub coordonarea şi monitorizarea
structurilor de Parchet.

În perioada de referinţă, persoanlul
Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Ca
raş-Severin a organizat un numar de 71
întâlniri cu caracter preventiv în rândul
lucrătorilor MIRA, unde au participat un
numar de 970 cadre. Ca o consecinţă
pozitivă, a activităţilor preventive derula
te de poliţiştii biroului., au fost consem
nate 2 situaţii în care funcţionarii minis
terului ne-au sesizat atunci când li s-au
oferit diverse sume în schimbul unor
servicii, persoanele respective fiind
cercetate pentru săvârşirea infracţiunii
de dare de mită.

Cu ocazia activităţilor procedurale
derulate, au fost efectuate cercetări cu

privire la 28 persoane (20 lucrători
M.I.R.A.). Dintre persoanele cercetate, 5
au fost puse sub învinuire 2 lucrători
M.I.R.A., ambii cu funcţii de conducere.
În perioada de referinţă, s-au efectuat
cercetări şi au fost înaintate la parchet 26
lucrări şi dosare penale, dintre care 19
din sesizare proprie.

„Structurile de Parchet au dispus
soluţii de începere a urmăririi penale în 5
dosare instrumentate de D.G.A. De ase
menea, în 2 cauze au fost emise rechi
zitorii. Pentru derularea corespunzătoa
re a cercetărilor, structurile Ministerului
Public au dispus ca lucrătorii Biroului
Anticorupţie pentru Judeţul Caraş-Se
verin să efectueze acte procedurale în
38 de delegări. Perioada de referinţă a
consemnat obţinerea activităţilor men
ţionate pe linia prevenirii şi combaterii
corupţiei în rândul lucrătorilor MIRA,
care vin să certifice faptul că decizia
înfiinţării Direcţiei Generale Anticorupţie
aduce beneficii imaginii publice ministe
rului din care face parte“ a dec arat
Sinsp. Valentin Bărăgan.
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Anticorupţie în 2008

Cai abandonaţi

Şofer de autobuz inconştient

Cristian ţFran

Cristian ţFran

C.F.

C.F.
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Executivul va dezbate, în prima şedinţă, un memorandum conţinând varianta viitoare a taxei auto Rezervele
internaţionale ale României se situau la 28,269 miliarde euro, la 31 decembrie 2008, a anunţat Banca Naţională Începând cu
1 ianuarie 2009 cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor datorate bugetului de stat este de 3,7364 lei/euro Cota de
impozitare pentru microintreprinderile care optează pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor este de 3%
pentru anul 2009, cu 0,5% mai mult faţă de nivelul din anul trecut
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O.u.G. nr. 173 pentru modificarea
(M.O.

nr. 792/26.11.2008)

ării la cetă ă unor
persoane (M.O. nr. 792/26.11.2008)

Ordinul nr. 5.896 al ministrului educa ării

ării
nr. 5.098/2005 (M.O. nr. 795/27.11.2008)

Ordinul nr. 694 al ministrului agriculturii ării
rurale privind condi

ători ători recunos
cute preliminar în sectorul fructe

ătre
acestea (M.O. nr. 796/27.11.2008)

H.G. nr. 1.478 privind darea în administrarea Minis
terului Educa ării

ă a statului
(M.O. nr. 797/27.11.2008)

Ordinul nr. 1.920 al ministrului sănătă
ănătă

ă asigura
ără contribu ă, a documenta

ă de solicitan

ă listă
ă (M.O. nr.

799/28.11.2008)
Ordinul nr. 2.968/C al ministrului justi

ării la cetă ă unor
persoane (M.O. nr. 800/28.11.2008)

Ordinul nr. 2.967/C al ministrului justi
ă ătre unele

persoane (M.O. nr. 801/28.11.2008)
O.u.G. nr. 187 pentru modificarea

(M.O. nr.
803/02.12.2008)

u.G. nr. pentru modificarea
G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achizi ă, a contractelor de concesiune de
lucrări publice

u.G. nr. pentru modificarea
G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor

speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de
locuit multietajate

H.G. nr. 1.526 privind redobândirea cetă
ătre o persoană

Băncii Na
privind lansarea în circuitul numismatic a unei replici
după moneda de 20 lei - 1922

ării a 90 de ani de la Marea Unire de la
1 Decembrie 1918

H.G. nr. 1.553 privind stabilirea cuantumului ajuto
rului anual pentru acoperirea unei păr

ăzboi
ăduvelor de război, precum ăzboi

în afara serviciului ordonat (M.O. nr. 806/3.12.2008)
O.u.G. nr. 164 pentru modificarea

G. nr. 195/2005 privind protec (M.O. nr.
808/ 3.12.2008)

u.G. nr. pentru modificarea

u.G. nr. pentru modificarea
nr.

privind preluarea unor sectoare de
drumuri na ă municipiul Re

ării de către Compania Na ă de
Autostrăzi

ă ării
drumurilor na

privind completarea H.G. nr.
998/2008 pentru desemnarea polilor de cre

ă în care se realizează cu
prioritate investi

ă ă
O.u.G. nr. 200 pentru modificarea

(M.O. nr.
815/04.12.2008)

şi completarea
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven

şi
tineretului pentru completarea Sistemului de evaluare
privind conferirea titlului de profesor universitar,
aprobat prin Ordinul ministrului educa şi cercet

şi dezvolt
ştere a organiza

şi a grupurilor de produc
şi legume, precum şi

modul de accesare a sprijinului financiar de c

şi Tineretului, pentru
Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş, a unor
bunuri imobile trecute în proprietatea public

şi a procedurii de lucru a
Comisiei de strategie terapeutic

şi completarea
Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

O. 143 şi completarea
O.

şi a contractelor de concesiune de
servicii (M.O. nr. 805/ 2.12.2008)

O. 180 şi completarea
O.

(M.O. nr. 805/ 2.12.2008)

(M.O. nr. 805/ 2.12.2008)

şi a unei monede,
dedicate anivers

(M.O. nr. 805/ 2.12.2008)

şi energiei termice pentru
nevoi casnice, cuvenit veteranilor de r şi
v şi accidenta

şi completarea
O.

şi completarea
Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport

O. 181 şi completarea
Legii audiovizualului nr. 504/2002

H.G. nr. 1.462
şi

ş-Severin, aflate în domeniul public al sta
tului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Reşi

şi Drumuri Na

(M.O. nr. 813/04.12.2008)

ştere şi a
polilor de dezvoltare urban

şi na (M.O. nr. 813/04.12.2008)
şi completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ţei

Ordinul nr. 2.989/C al ministrului justiţiei privind
aprobarea renunţ ţenia român

ţiei, cercet

ţiei

ţiile de recunoa ţiilor
de produc -

-
ţiei, Cercet

ţii publice pri-
vind modificarea Ordinului ministrului s ţii publice
nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind inclu-
derea, neincluderea sau excluderea medicamentelor
în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale
medicamentelor de care beneficiaz ţii, cu sau
f ţie personal ţiei care
trebuie depus ţi în vederea includerii unui

medicament în aceast

ţiei privind
aprobarea renunţ ţenia român

ţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

u.
ţie public

u.

ţeniei
române de c

Circulara nr. 38 a ţionale a României

-
ţi din costul

chiriei, energiei electrice

ţilor de r

u. ţia mediului

O. 150

(M.O. nr. 809/ 3.12.2008)

(M.O.
809/ 3.12.2008)

ţionale, care traverseaz ţa,
judeţul Cara -

ţa în administrarea Ministerului Transporturilor, în
vederea realiz ţional

ţionale din România - S.A. a
activit ţilor de interes naţional în domeniul administr

ţionale
H.G. nr. 1.513

ţii din programele cu finanţare
comunitar ţional

0

0

0

0

0

0

0

Guvernul a decis anularea
de 5% acordata contribuabililor

care plătesc taxele cu cel puţin 10 zile
înainte de termen i a stimulentelor
financiare acordate angajatorilor care
încadrează în muncă omeri.

bonificaţiei
fiscale

ş

ş

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor, asocierile fără personalitate juridică constituite
între persoane fizice şi persoanele fizice care desfaşoară activităţi
independente au ca termen 25 ianuarie, pentru calculul,

şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii,
pentru trimestrul al IV-lea al anului 2008.

virarea şi
declararea impozitelor

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

Soluţionarea amiabilă a
soldate cu avarii u oare va deveni

operaţională de la 1 iulie 2009, în baza
Formularului de Constatare amiabilă de
accident, astfel încât nu va mai fi necesară
deplasarea la politia rutieră.

accidentelor
rutiere ş

| 15 - 21 Ianuarie 2009 | PRISMA

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind
susţinerea familiei în vederea cre terii copilului a fost
modificată în sensul că:

începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în
ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de
12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiază de concediu
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o
indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei sau, opţional, în
cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12
luni, potrivit Legii nr. 257/2008.

NIVELUL MINIM al indemnizaţiei pentru cre terea
copilului este de 600 LEI, iar NIVELUL MAXIM se stabile te la
4.000 LEI, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
226/2008.

Prin urmare, indemnizaţia pentru cre terea copilului se va
calcula prin aplicarea procentului de 85%, însă dacă din
calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei se va acorda
suma de 600 lei, iar dacă din calcul rezultă o suma mai mare
de 4.000 lei se va acorda suma de 4.000 lei.

În aplicarea acestor noi prevederi, Normele metodologice
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
148/2005 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/2006,
au fost modificate i completate prin Hotărârea Guvernului nr.
1682/2008.

a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
b) în plata indemnizaţiei pentru creşterea celui de-al doilea

copil în situaţia în care acesta a fost născut până la împlinirea
de către primul copil a vârstei de 2 (3) ani;

c) în plata stimulentului lunar;
d) în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei

aferente;
e) ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia

pentru creşterea copilului sau de stimulentul lunar şi nu au
solicitat acest drept;

f) cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului nu au fost soluţionate până la data de 31
decembrie 2008 inclusiv.

În situaţia în care indemnizaţia pentru cre terea copilului
se solicită PENTRU PRIMA DATĂ, este necesar să fie
completată o CERERE (descărcaţi documentul). Cererea se
depune la primăria de domiciliu. La cerere se ata ează
documente doveditoare.

ESTE ÎN PLATA INDEMNIZAŢIEI pentru cre terea
copilului;

Persoanele beneficiare transmit la agenţia pentru prestaţii
sociale în a cărei rază teritorială are domiciliul o cerere scrisă
care să conţină în mod obligatoriu: numele şi prenumele,
codul numeric personal, adresa, atât a persoanei beneficiare,
cât şi a copilului pentru care se primeşte indemnizaţia, însoţită
de documentele doveditoare privind veniturile realizate.

ESTE ÎN PLATA STIMULENTULUI LUNAR i dore te
să benefieze de concediu pentru cre terea copilului i
indemnizaţia aferentă, cererea se completează potrivit
modelului tipizat aprobat prin normele metodologice însoţită
de documentele doveditoare privind veniturile realizate.

Aceste documente pot fi depuse la sediul agenţiilor pentru
prestaţii sociale sau tranmise prin po tă cu confirmare de
primire, până la data de 30 iunie 2009.

Pentru mai multe detalii i pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi direcţiile de muncă i incluziune
socială sau agenţiile pentru prestaţii sociale în a căror rază
teritorială locuiţi.

Vă precizăm că pentru PLATA indemnizaţiei pentru
cre terea copilului se poate opta între mandat po tal la
domiciliu sau cont personal ori de card deschis la o unitate
bancară. Dacă se optează pentru cont de card în cerere se
bifează această variantă de plată i se va ata a i copia după
extrasul de cont de la deschiderea acestuia.

a) începând cu ziua următoare celei în care încetează,
conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme
de a 43-a zi de la data naşterii copilului, indiferent de
persoana îndreptăţită care solicită dreptul, dacă cererea este
depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;

b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este
depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în
cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform
legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a
indemnizaţiei aferente;

c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei,
plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în
termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat
ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte
situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă
peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c).
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Pe lângă persoanele care nasc începând cu data de 1
ianuarie 2009, beneficiază de indemnizaţia în cuantum de
85% i persoanele aflate în una din următoarele situaţii:

În situaţia în care persoana :

Precizăm că acordarea indemnizaţiei pentru cre terea
copilului în situaţia în care aceasta se solicită pentru
prima dată, se realizează astfel:

ş

ş

1.

2.

www.mmuncii.ro/ro/articole/2009-01-07/clarificari-

privind-acordarea-indemnizatiei-pentru-cresterea-copilului-

926-articol.html
7 Ianuarie 2009

CFR C@l@tori }i-a reînnoit
oferta de abonamente

CFR Călători informează că de la
data de 10 ianuarie 2009, şi-a reînnoit
oferta de abonamente, venind în întâm
pinarea cerinţelor publicului călător cu
noi legitimaţii de călătorie:

abonament săptămânal, cu număr
nelimitat de călătorii, valabil la tren
Accelerat

abonament săptămânal, cu număr
nelimitat de călătorii, valabil la tren Rapid

abonament săptămânal, cu număr
nelimitat de călătorii, valabil la tren
Intercity

Abonamentele săptămânale se emit
la clasa a 2-a, pentru o distanţă de până
la 300 km şi oferă o reducere de 50%
faţă de preţul integral al unei călătorii
normale.

Ocuparea locului la trenurile accele
rate sau rapide se poate face cu achita
rea tarifului de rezervare. Abonamentele
eliberate pentru trenurile intercity nu dau
dreptul la rezervarea locurilor, călătorii
ocupând locurile libere din tren.

Pentru călătoria cu tren de rang
superior (rapid, intercity) sau la clasa 1,
se vor achita integral diferenţele tarifare
şi tichetul de rezervare, după caz.

abonamente lunare cu număr
nelimitat de călătorii, tren personal, se
emit la clasa 1 şi a 2-a, până la distanţa
de 300 km.

abonamente lunare cu număr nelimi
tat de călătorii pentru tren: accelerat,
rapid, intercity se emit la clasa a 2-a,
până la distanţa de 300 km.

abonamente lunare cu număr nelimi
tat de călătorii pentru elevi şi studenţi, la
trenuri personale, se emit numai la clasa
2-a, până la distanţă de 300 km.

abonamente nenominale, lunare cu
număr nelimitat de călătorii, toate liniile
CF, tren personal, se emit la clasa 1 şi la
clasa a 2-a, fiind valabile orice distanţă.

abonamente săptămânale cu număr
nelimitat de călătorii, la trenuri persona
le, se emit la clasa a 2-a, până la distanţa
de 300 km.

-

-
-

-

-

-
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Alte tipuri de abonamente existente:
�

�

�

�

�

www.mt.ro/evenimente/
comunicate_de_presa.html

8 ianuarie 2009

Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

http://www.mmuncii.ro/ro/articole/2009-01-07/clarificari-privind-acordarea-indemnizatiei-pentru-cresterea-copilului-926-articol.html
http://www.mt.ro/evenimente/comunicate_de_presa.html
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Republica Cehă preia, pentru prima dată, preşedinţia Uniunii Europene
ţ

ţ ţ ţ
ţ
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Slovacia a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2009
2009 este Anul european al creativită ii i inovării Linz i Vilnius au preluat rolul de capitale culturale europene de la Liverpool
(Regatul Unit) i Stavanger (Norvegia), care au de inut acest statut în 2008 Fran a a expulzat peste 30.000 de imigran i în 2008
Elve ia va reprezenta interesele Georgiei în Rusia La 13 ianuarie, în cadrul unei sesiuni solemne, a avut loc ceremonia de
aniversare a zece ani de la introducerea monedei euro În iunie 2009, 30 de state europene vor începe să emită paşapoarte
biometrice, pentru combaterea terorismului, a criminalităţii şi a imigraţiei ilegale O reuniune ministerială a statelor implicate în
proiectul european al gazoductului Nabucco va avea loc în 26-27 ianuarie la Budapesta

Congresul american a proclamat oficial joi, 8 ianuarie, victoria lui în alegerile prezidenţiale
din 4 noiembrie, după numărarea buletinelor marilor electori. Congresul a constatat că Barack Obama a obţinut
365 de voturi din 538 faţă de 173, cât a întrunit contracandidatul său, republicanul John McCain. Voturile pentru
viitorul vicepre edinte au fost de asemenea numărate, Joe Biden fiind proclamat vicepre edintele ales.
Democratului Barack Obama î i va începe mandatul la 20 ianuarie.

Barack Obama

ş ş
ş

Biroul Naţional de Statistică din a publicat marţi datele
finale privind produsul intern brut realizat de China în anul 2007.
Potrivit acestora, PIB-ul ţării a crescut cu 13% în anul respectiv faţă
de cel precedent ajungând la 25,7 bilioane de yuani (3,5 bilioane
dolari), devansând astfel Germania care a realizat "doar" 3,3
bilioane dolari în aceiaşi perioadă.

China Reporteri fără frontiere
îndeamnă, din nou, autorităţile
israeliene să ridice interdicţia
accesului mass-media străină
în , interdicţie care a
intrat în vigoare din noiembrie.

Fâşia Gaza

Tranzitul de gaz rusesc ar fi trebuit să fie reluat marţi
dimineaţa la ora 8.00, ora Europei (7.00 GMT), ora 10.00,
ora Moscovei. La aceeaşi oră s-a efectuat, la 1 ianuarie,
sistarea de gaz rusesc pentru Ucraina, aceasta fiind ora de
la care Gazprom contorizează o zi de livrare de gaze.
Reluarea livrărilor la capacitate normală ar fi urmat să
înceapă după 36 de ore, timp necesar pentru reumplerea
conductelor.

Rusia a sistat în prima zi a lui 2009 livrările de gaze către
Ucraina, invocând datoriile Kievului. Iniţial Moscova a dat
asigurări că Europa nu va avea de suferit. Apoi a acuzat
Ucraina că sustrage din gazul care îi tranzitează teritoriul şi
este destinat de fapt europenilor. În consecinţă, Rusia a
închis de tot robinetele lăsând mai multe state fără livrările
de care unele dintre ele depindeau în exclusivitate.

Afectată direct, Uniunea Europeană a decis să se
implice şi a trimis observatori care să monitorizeze
presiunea gazelor ruseşti prin conductele ucrainiene şi să
prevină astfel eventuale furturi.

90% din exportul de gaz din Rusia trece prin Ucraina.
Majoritatea statelor europene depind de importul de gaz.
Rusia asigură 42% din importurile de gaz în UE, alţi furnizori
fiind Norvegia şi Algeria. În Uniunea Europeană, numai
Danemarca şi Olanda au surplus de gaz natural. Regatul
Unit are nevoie de puţine importuri (7%). Însă Polonia, Fin
landa şi statele baltice importă 100% gaz din Rusia. Bulga
ria şiAustria depind aproape în întregime de gazul rusesc.

Comisia Europeană şi preşedinţia cehă a UE au trimis,
în 5 ianuarie, o misiune la Kiev şi Moscova care a avut ca
scop să evalueze exact situaţia din teren legată de fluxul de
gaze rusesc către UE, prin tranzitarea teritoriului ucrainean.

În 6 ianuarie, preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, le-
a solicitat telefonic premierilor rus şi ucrainean, Vladimir
Putin şi Iulia Timoşenko, ca livrările de gaz către UE să fie
reluate în cel mai scurt timp.

La 8 ianuarie, preşedintele Gazprom şi cel al Naftogaz
au venit la Bruxelles pentru a negocia condiţiile desfăşurării
unei misiunii internaţionale de monitorizare pentru controlul
fluxurilor de gaz rusesc ce tranzitează Ucraina. După o zi
plină de discuţii, nu s-a ajuns la un acord.

În 9 ianuarie, Comisia Europeană a insistat că reluarea
livrărilor de gaz rusesc către UE este un imperativ, care nu
suportă amânări suplimentare. Un prim grup de observa

tori, condus de un reprezentant al Comisiei Europene, a fost
trimis la Kiev pentru a pregăti terenul pentru restul misiunii.

La 11 ianuarie este anunţată semnarea unui acord
trilateral Ucraina - Federaţia Rusă - UE pentru reluarea
livrărilor de gaze ruseşti spre Europa. În seara aceleiaşi zile
Rusia respinge acordul semnat de Ucraina pentru reluarea
livrărilor de gaze spre Europa. Motivul invocat de Moscova
îl constituie o notă adăugată la acord în care Ucraina
consideră că nu are datorii faţă de Gazprom şi respinge
acuzaţiile privind sustragerea de gaze ruseşti din
conductele către Europa.

La 12 ianuarie şeful executivului european, Jose
Manuel Durao Barroso, a declarat că problema gazelor are
un impact foarte puternic asupra Europei şi a apreciat că
diferendul dintre Rusia şi Ucraina "a mers prea departe".
"Această criză între Rusia şi Ucraina a mers mult prea
departe, iar noi facem tot ceea ce este posibil, împreună cu
preşedinţia cehă a UE, pentru a relua livrările de gaz către
Europa. Astăzi, la cererea mea, premierul Ucrainei, Iulia

Timoşenko, a acceptat să
separe acordul de livrare a
gazelor pentru Ucraina de cel
de livrare pentru restul Euro
pei", a anunţat Barroso.

În 13 ianuarie Comisia
Europeană a anunţat că prin
conductele ce tranzitează
Uc aina trece foarte puţin gaz
sau chiar deloc. Experţii
europeni insarcinati să verifice
tranzitul nu au reuşit să obţină
acces deplin la staţiile pe care
ar trebui să le controleze.
Premierul Rusiei, Vladimir Pu
tin, l-a informat pe preşedin
tele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, că tranzitul
gazelor ruseşti prin reţeaua
ucraineană a fost oprit.
"Primul-ministru l-a informat
pe Barroso că livrările de
gaze, reluate parţial, nu pot

tranzita reţeaua ucraineană. Reţeaua a fost oprită", a
comunicat Guvernul de la Moscova. Într-o conferinţă de
presă, preşedintele ucrainean, Viktor Iuşcenko, a declarat
că Ucraina şi-a îndeplinit angajamentele, însă, întârzierea
este cauzată de anumite probleme tehnice.

14 ianuarie. Premierul ucrainean Iulia Timoşenko pro
mite, într-o reuniune cu omologul său slovac Robert Fico,
reluarea tranzitului gazului rusesc spre Europa de îndată ce
Rusia îl va furniza din nou Ucrainei. Rusia va considera
prioritare în alimentarea cu gaz cele mai afectate ţări din
cauza acestei crize, a declarat tot miercuri, premierul rus.
Şeful Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso a numit
criza "inacceptabilă şi incredibilă" şi a avertizat că va sfătui
companiile europene să aducă acest caz în faţa justiţiei.

Ţările cele mai afectate de retorica Kiev - Moscova sunt
Bulgaria, Slovacia (din UE), Serbia, Bosnia şi Macedonia.
De asemenea, alte ţări grav afectate sunt Grecia, Austria,
Republica Cehă, Slovenia, Ungaria, Polonia, România şi
Croaţia (ultima nu face parte din UE), care au fost capabile
să gestioneze singure consecinţele acestei crize pentru o
anumită perioadă. Un al treilea grup de ţări, format de
Germania, Italia şi Franţa, deşi serios afectate, au putut
adopta măsurile necesare şi au o situaţie pe care o pot
gestiona singure.

-
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Calitatea vie]ii în Europa:
disparit@]ile se men]in

Un studiu privind calitatea vieţii în Europa
scoate în evidenţă diferenţele semnificative
existente de la o ţară la alta.

Studiul, realizat de Fundaţia Europeană pentru
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
(Eurofound), scoate în evidenţă existenţa unor
disparităţi importante între vechile şi noile state
membre ale UE, precum şi între nordul şi sudul
Uniunii.

Puterea de cumpărare în noile state membre şi
în ţările candidate este foarte scăzută, reprezen
tând numai 55% din media europeană. În aceste
ţări, numărul persoanelor nevoite să renunţe une
ori la bunuri considerate esenţiale (mai ales încăl
zire adecvată, haine noi şi concediu anual) este
mult mai mare decât în restul Uniunii Europene.

Disparităţile se reflectă şi în condiţiile de locuit.
În noile state membre, locuitorii sunt, în general,
proprietarii caselor în care stau (faţă de 40% în
statele membre vechi), însă starea acestora este
mai precară.Astfel, în vreme ce 42% dintre români
sunt nevoiţi să facă faţă stării deteriorate a
locuinţelor, doar 9% dintre finlandezi se plâng din
aceleaşi motive.

În ceea ce priveşte accesul la asistenţă
medicală, studiul arată existenţa unui deficit de
echipamente medicale, în special în sudul Europei
(cu excepţia Spaniei) şi în zonele rurale. În noile
state membre, aproape jumătate din persoanele
cele mai sărace au dificultăţi în a-şi plăti o
consultaţie medicală, în timp ce în Europa de Vest
această proporţie este de 31%. Problemele sunt
agravate şi de îmbătrânirea populaţiei europene.

În noile state membre, dar şi în Italia, Portuga
lia şi Grecia, nivelul de satisfacţie cu privire la cali
tatea vieţii este cel mai scăzut, în vreme ce locuito
rii ţărilor nordice sunt cei mai mulţumiţi. În schimb,
cetăţenii din noile state membre (cu excepţia
bulgarilor şi a maghiarilor) se declară mult mai
optimişti în raport cu francezii, italienii şi portu
ghezii. La nivelul UE, numărul optimiştilor a scăzut
de la 64% (în anul 2003), la 55% în prezent.
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Premiul Charlemagne
Termenul limită pentru prezentarea de candi

daturi pentru Premiul Charlemagne pentru tinerii
europeni a fost extins până la 16 februarie 2009
pentru a da posibilitatea cât mai multor candidaţi
să participe la cea de-a doua ediţie a Premiului.
Procedura pentru a aplica este simplă şi directă.

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16
i 30 de ani implicaţi în proiecte pentru promo

varea înţelegerii între popoare din diferite ţări
europene.

-
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Livrarea de gaz din Rusia întârziată

Pre edintele sud-coreean, Lee Myung Bak, a avut
luni, 12 ianuarie, la , convorbiri cu premierul
Japoniei, Taro Aso, aflat în vizită în Coreea de Sud.
Cei doi lideri au convenit în cadrul convorbirilor să
îmbunătăţească relaţiile bilaterale i să întărească
cooperarea în domeniul economic.

ş

ş

Seul

LUCA (Last Universal Common Ancestor)
Un genetician de la Universitatea din Montreal, împre

ună cu cercetători din Lyon şi Montpellier, au publicat un
studiu despre strămoşul tuturor formelor de viaţă de pe
Pământ, LUCA(Last Universal CommonAncestor).

Constatările lor, prezentate într-un recent număr al
revistei Nature, arată că
organismul în vârstă de
3,8 miliarde de ani nu era
creatura imaginată până
acum.

"Se c redea , de
obicei, că LUCA era un
organism iubitor de
căldură. Era imaginat ca
unul dintre organismele
acelea ciudate care

trăiesc pe fundurile oceanelor, între striurile continentale,
la temperaturi de peste 90 de grade Celsius", a declarat
Nicolas Larillot, co-autorul studiului şi profesor de bio-
informatică la Universitatea din Montreal. "Cu toate
acestea, datele noastre sugerează că LUCA era de fapt
sensibil la temperaturi mai mari şi trăia într-un climat sub
50 de grade Celsius", a precizat profesorul.

Echipa de cercetare a comparat informaţiile genetice
de la organismele moderne pentru a caracteriza acest
strămoş antic al vieţii de pe Pământ. "Cercetarea noastră
se aseamănă cu studiul etimologiei limbilor moderne,
pentru a descoperi lucruri fundamentale despre evoluţia
lor", a spus Lartillot.

"Am identificat trăsături comune ale animalelor,
plantelor şi bacteriilor şi le-am folosit pentru a crea un
copac al vieţii, cu ramurile reprezentând specii diferite.
Toate acestea vin însă din acelaşi trunchi - LUCA,
strămoşul lor comun pe care am continuat să îl

caracterizăm", a povestit profesorul canadian.
Descoperirile grupului sunt un pas important către

reconcilierea ideilor conflictuale despre LUCA,
compatibile mai mult cu teoria unei lumi compuse iniţial
din acid ribonucleic (ARN) şi nu din acid dezoxiribonucleic
(ADN), informează Science Daily. ARN-ul este foarte

sensibil la căldură şi, prin
urmare, nu este probabil ca
el să fi fost stabil în
temperaturile fierbinţi de la
începutul Pământului.

Informaţiile profesoru lui
Lartillot şi ale colabora
torilor săi, indică faptul că
LUCA a găsit un micro-
climat mai rece pentru a se
dezvolta, idee care rezolvă
acest paradox.

-
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Vând Opel Vectra 2000 cmc
an fb. 88 acte la zi, stare f. bun
preţ bun, urgent, 2.500 €. Tel.
0761-671734.

Vând Vw Pasat an 2002
diesel 1,9 tdi 150.000 km reali
climatronic, full electric, preţ
9.700 € neg. Tel. 0741-900555.

Vând Renault Laguna 1996
diesel 2200 cmc, închidere cen-
tralizat , geamuri electrice, volan
reglabil, consum 6-7%, verificare
2010, înmatriculat RO. Tel. 0743-
907757.

Vând Dacia 1310. Tel. 0743-
907757

VândAudiA4 limuzin

Vând Dacia 1310 alb cu acte
bun preţ 150 € neg. i un ATV
aprope nou, motor de 49 cm, preţ
400 € neg. Tel. 0754-352362.

Vând Dacia sport urgent. Tel.
0355-809615.

Cump r jante aluminiu 14 sau
15 în patru prezoane pt. Golf 3.
Tel. 0727-145623.

Vând Volkswagen Passat îns-
cris, unic proprietar, 1,6 benzinar,
84, 1.700 €. Tel. 0727-145623.

Vând Dacia papuc 5 locuri
2005 motor 1900 4x4 acoperit
fifra preţ 5.200 €. Tel. 0729-
101307.

Vând Ford Mondeo 2.0 TDCI,
limuzin

ţ -
€ . . -
-

Vând tractoare noi, 18-28 CP
cu toate anexele, pluguri, discuri,
sem

ă,

ă

ă, 1,9 tdi,
neînmatriculat. Tel. 0722-928075.

ă
ă

ă

ă

ă, an 2003, înmatriculat,
gri metalizat, climatronic, adus în
dec. 2008, func ionare ireprosa
bilă. Pret 8.400 neg Tel 0745
032640 sau 0255 804362.

ănători. Tel. 0727-847443.

ş

Vând apartament c

ţ

Vând cas în Boc a Mon-
tan , cu 3 camere, îmbun t ţit
modern, cu gaz, satelit, garaj,
gr din . Tel. 0724-700792.

Vând garsonier
ţiri, zon

ţiri, zon

Închiriez cas
ţile (ap

). Tel. 0745-
571052, 0355-405268.

Vând în G taia cas

ţa, cu 2 camere.
Tel.0256-410590, 0747-832171

Urgent vând gasonier stare
excepţional termopan, u
blindat , mobil modern . Tel.
0355-801355, 0747-617306.

Vând cas cu 3 camere,
îmbun t ţit modern, cu gaz,
satelit, cu gr din i vie. Tel.
0724-700792.

Schimb cas în Boc a Mon-
tan cu 3 camere, îmbun t ţit
modern, cu gaz, satelit, cu gr
din i vie, cu apartament cu 2
camere confort 1 în Re iţa plus
diferenţa. Tel. 0724-700792.

. - -
.

ărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
garaj, pivni ă, et. 1 din 4. Tel.
0770-751533.

ă
ă ă ă ă

ă ă
ă cu îmbună

tă ă bună. Tel. 0748-
119443.

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ă bună. Tel.
0748-119443.

ă în zona Triaj,
mobilată, toate utilită ă,
gaz, curent, cablu

ă ă 2 ca
mere, bucătărie, baie, spais, hol
+ o clădire cu 3 încăperi în curte,
anexe, grădină 1520 mp, front
stradal 22 m sau schimb cu
apart în Re

ă
ă, ă

ă ă ă

ă
ă ă ă

ă ă

ă
ă ă ă ă

ă
ă

Persoană fizică cumpăr cu
plata pe loc apartament 2 came-
re decomandate la etaj interme-
diar. Tel 0724 023373, 0355
806332
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ş

ş

ş
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Caut loc de munc ofer cat.
B. Tel. 0742-534835.

Caut copil sau b trân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.

Sonorizez urm toarele eve-
nimente: nunţi, botezuri, petre-
ceri de firm etc. Tel. 0770-
479506, 0721-606034.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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www.prisma E-mail: prisma@cs.ro
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DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada -
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Înregistrate în Re ţa
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Matrimoniale
D R ţ

ţ
ţ

. - .
B

ţat, pensionar boal
ţ

Tâ
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omn prezentabil din e i a
doresc cuno tin ă cu o doamnă
- domni oară pentru o rela ie de
lungă durată. Rog seriozitate.
Tel 0726 261409

ărbat 42 ani, 190/100
divor ă, caut
partener de via ă. Tel. 0770-
496521.

năr doresc să cunosc
doamnă discretă cu timp liber
diminea a. Tel 0731 492123

Tanara, discreta si sexy
astept telefonul tau la 0729-
215998.
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ş

ş

Caut apartament, zon cen-
tral , Re iţa/Caransebe , nere-
novat. Tel. 00401706954418

Vând urgent cas
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Închiriez apart 2 camere
decomandat, complet mobilat,
utilat, în Moroasa, aproa
pe de centru. Tel. 0726-125935.

Închiriez garsonier

Tel. 0726-125935.
Vând garsonier ,

foarte spaţioas
Tel. 0726-125935.

ă
ă

ă în Gătaia,
zonă centrală lângă liceu, 1 600
mp. Posibil schimb cu apart. în
Re i a. Tel 0745 904251

Persoană fizică cumpăr
garsonieră n bloc de aparta-
mente. Ofer 16.000 . Tel 0740
014117.

V nd 2 ha teren, valea ro-
vei. Pre neg. Tel. 0766 709981

nd ap 3 camere 80 mp
semidecomandat centrală etc
48 000 . Tel 0768 439923

ersoană fizică, cumpăr
ap cu 2 cam , conf.
2, n ov ndari, fără interme-
diari. Tel 0740 018256

nchiriez apartament cu 2
camere n Băile Herculane,
confort 1, mobilat i utilat. Tel.
0723 277475

nd teren ravi a zona
ro teni, perfect drept, 17 000

mp 3 mp neg sau schimb cu
imobiliare Tel 0727 145623

Cumpăr casă n Doman sau
erova. Tel 0741 132826

nd apar-
tament 3 camere decomandat,
confort 1, zona ntim. el 0730-
013274

V nd apartament 2 camere
conf. 1, foarte avantajos. Tel
0722 275367

V nd urgent apartament 3
camere conf. 1, pre negociabil.

el. 0722 545196.
nd casă 250 m la 5 min

de centru str 24 anuarie pre
100 000 neg. n limita bunului
sim . Tel 0030468786049

nd apartament cu 3
camere n centru mbunătă it, 2
băi, 2 balcoane 60 000 neg

0034696818890
Persoană fizică, v nd urgent

garsonieră, exclus intermediari,
icro 4, pre 17.500 . el.

0720 785539
nd casă cu 3 camere n

Gherteni nr. 27. el. 0740
777177.

nd apartament n oc a,
2 camere, fără mbunătă iri,
zonă bună. re 20.000
0034 678354305

nd teren intravilan n
ăcălaz jud imi , la 5 km de
imi oara 900 m 45.000 neg

0034 678354305
V nd/ nchiriez apartament

cu 3 camere n Luncă, conf. I,
decomandat, centrală, complet
utilat i mobilat modern. Tel.
0742 894272, 0356 112671

nchiriez spa iu comercial n
Boc a Rom nă, 140 mp, cu
posibilitate de divizare, pentru
orice fel de activitate. 0729
133187

parter,

ă în
Moroasa la Fluturelu, renovată

ă.
ă în Mociur
ă, 39 mp,

avantajos.

ş ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş
ş

ş

ş

şi mobilat

.

.

-

Vând 2 monede 2 Franci an
1938. Tel. 0724-776295.

Vând vin de provenienţ
german , an 1952, preţ neg.
Tel. 0724-776295.

Vând c ţi beletristic vechi
preţ . T

2
Vând covoare persane nefo-

losite, preţ neg. Tel. 0721-
714156, 0255-210558.

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

Vând Samsung SGH-ZV60
umts/edge/gprs, 2mp/vga 2 ca-
mere video iamada mp3 digital
bluetoth nou preţ 700 lei neg.
Tel.0734-311670, 0355-414253

Ofer spre adopţie c ţel
maidanez, vaccinat, 6 luni. Tel.
0741-996869.

Vând Pentium IV, 512 mb,
hdd 80 gb, video 128 mb,
monitor 17. Tel. 0723-771806.

Vând combo de chitar
HughesKettner aproape nou.
Merit v zut. Tel. 0722-619119.

Vând monitoare crt cu tub de
17” lcd de 19” nou cu garanţie.
Preţuri neg. Tel. 0762-916001,
0761-647353.

Vând gps Blaupunct, nou
nouţ în cutie garanţie 2 ani harta
europei de est, mai conţine i
mp3 i poze+suport i înc r-
c tor de auto preţ 200 € neg.
Tel. 0727-145623.

Vând Motorola V980 cu mp3
2 camere, cd+cablu de desc r-
cat pozele, hands free, etc preţ
300 lei neg. Tel. 0727-145623.

Vând monitor crt Comrace
17" stare excepţional 150 lei i
plac video ATI Radeon 9550,
256/128, slot AGP, tv-out, DVI,
100 lei. Tel. 0726-766206.

Vând porumb, grâu, orz,
ov z, floarea soarelui i t râţe la
sac la preţ f r concurenţ în
Boc a. Tel. 0740-770047.

Vând Play Station 2, cu 2
joystickuri i cu cip încorporat.
Tel. 0729-133187.

ă
ă

ăr ă

ă

ă

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă
ă

ă ă
ă ă ă

şi noi, neg el. 0723-
09258

şi

ş
ş ş

ş

ş

ş

ş

Schimb c priori

Oferte-Cereri

de Serviciu

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări-

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Auto-Moto-Velo

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

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

Pentru informa

Un abonament cost

Tariful include TVA

ţii suplimentare
ţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă:

25,0 .
50,0 .

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

şi taxele poştale

şi abonamente
suna
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Îngrijesc un copil. Tel. 0255-
221149.

Gresie/faianţ 30 lei/mp,
izolaţii 25 lei/mp, tencuieli 25
lei/mp, glet 15 lei/mp, glafuri 25
lei/ml, zugr veli 10 lei/mp, sle-
fuit 2 lei/mp, vopsit ulei 50-100
lei/geam - u , decorativ 50
lei/mp, parchet 15 lei/mp, sap
20 lei/mp. Tel. 0745-160897.

Execut m lucr ri de cons-
trucţii, renov ri, extinderi cons-
trucţii case, acoperi e. Tel.
0743-907757.

ofer cat. B îmi ofer servi-
ciile cu ma ina personal Dacia
break. Tel. 0745628294

Execut zid rii, acoperi e,
mansard ri, renov ri interioare.
Tel. 0743-907757.

Instalator, execut orice tip de
lucr ri. Tel. 0741-288635.

Execut renov ri aparta-
mente, gresie, faianţ , laminat,
rigips etc. Tel. 0723-966250.

Execut la preţ accesibil
lucr ri de amenaj ri interioare i
exterioare. Tel. 0723-894929.

Transport de marf intern i
internaţional. Tel. 0745-274929.

ă

ă

ă ă
ă

ă ă
ă

ă

ă
ă ă

ă
ă

ă

ă ă

ă

ş

ş

Ş
ş

ş

ş

ş

Deţin microbuz + remorc
acoperit i un Opel Zafira
spaţioas , caut colaborare cu
firme de curierat din toat ţara.
Tel. 0742-134722.

ă
ă
ă

ă

ş

Vâ î î

ţ Tel. -
.

Vând sau închiriez
camer

ţionarilor. Tel. 0726-
125935.

Vând apartame t 2 camere
în Moroasa, aproape de centru,
parter, posibilit ţi vad comer
cial, renovat

. Tel. 0726-125935.
Vând în B

âng ţ deco
mandat, utilat Tel. 0726-125935

Închiriez în B

frumos nou toate
utilit ţile Tel. 0726-125935.

Vând terenuri în B
ţii ,

pentru case Tel.
0726-125935.

Vând cas

ţ

nd sau nchiriez hală n
Boc a, 270 mp, cu toate utili-
tă ile, acces camion. 0723
689971

ă de cămin cu baie, în
blocul func

ă
ă ă, avan

tajos
ăile Herculane

ă pia ă, ap 2 camere
.

ăile Herculane
apart 2 camere decomandat,

mobilat, utilat,
ă .

ăile Her
culane, diferite pozi ărimi

.

ă 5 camere, baie,
bucătărie, garaj, pe Valea Do
manului sau schimb cu apart 2
camere + diferen ă. Tel. 0722-
501895.

ş

şi mobilat

şi m
şi pensiuni

avanta-
jos

n

-
-

,
l . -

.

-

-
.



VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbun

Vând ap 3 camere, Micro 3,
conf 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
central

Vând ap 4 camere, Govân
dari, F

Complex reziden

ă, Micro 4, et 3/4,30mp,
mobilată, pre

ămin, Constructorilor,
27 mp, pre

Mociur, convector, gaz, apă
caldă, perete exterior izolat, baie mare, 28
mp, pre

ă Constructorilor, u ă
metalică, 27 mp, pre

ă, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată ă, pre

ă, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătă ă, mobilată, pre

ă, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătă ă, pre

, d Revolu

Mociur, etaj 1/4, 37.57 mp,
îmbunătă ă, nemobilată, centrală, termo
pane, pre

ătă ă termică,
u

ătă ătărie mobilată, centrală
termică, u

ătă ă, u

ără îmbunătă

ătă
ătă

ără
îmbunătă

ătă

ă termică, îmbunătă

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, u ă lemn,
pre

ă termică, gresie, faian ă, par
chet, pre

ă metalică la intrare, fără alte îm
bunătă

ă termică, gresie, faian ă, parchet
de fag, fără îmbunătă

ă termică, fără alte îmbunătă

ătă

ă termică, u ă metalică,
pre

ără îmbunătă

ă, confort
1, semidecomandat, parter/2, centrală
termică, bloc de cărămidă, parchet, pre

ă termică,
pre

ă
termică, 2 băi, 2 balcoane, u ă metalică,
termopane, pre

ă
termică, gresie, faian ă, u ă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată

ă pre

ă
termică, gresie, faian ă, podele laminate,
pre

ă ter
mică, gresie, faian ă, u ă metalică, termo
pane, pre

ă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, pre

ă, 2 balcoane închise, mobilat,
tavane false, pre

ăgăra ăi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, pre

ă metalică, u

ăi, cen
trală, termopane, parchet, necesita reno
vare, pre

ă, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobi
lată, pre

ă, 2
băi, Zona Tribunalului, pre

ăliug, cu
posibilitatea achizi

.
ţ 18.000 €, cod anunţ 00367

Vând 2 camere c
ţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355

Vând gars.

ţ 17.500 € neg. cod anunţ 00020.
Vând garsonier

ţ 12.200 € negociabil,
cod anunţ 00323.

Vând garsonier
ţ

25.000 €, cod anunţ 00368.
Vând garsonier

ţit ţ 22.000
€, cod anunţ 00218

Vând garsonier
ţit ţ 22.500 €, cod

anunţ 00295.
Vând gars. b . ţia din Dec. etaj

3/4, 37 mp, podele laminate, termopane,
preţ 22.000 € neg. cod anunţ 00226.

Vând gars.
ţit -
ţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.

ţit, termopane, central
ţ 35.500 €,

cod anunţ 00375.
Vând apartament 2 camere, 54 mp,

semidecomandat, zona Lunca, etaj 1/4,
îmbun ţit, buc

ţ
30.000 €, cod anunţ 00366.

Vând ap. 2 camere, 55 mp, conf.1, se-
midecomandat, zona Govândari, etaj 9/10,
îmbun ţit, termopane, central -

ţ 33.000€, cod 00364
Vând apartament 2 camere, 60 mp,

confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 4/9, f ţiri, preţ 35.000
€, cod anunţ 00293.

Vând ap. 2 camere, 50 mp, conf. 2, se-
midecomandat, Govândari, etaj 3/4, com-
plet renovat, preţ 36.500 €, cod 00294.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbun ţit, decomandat, zona Govân-
dari, etaj 2/4, îmbun ţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.

Vând ap.2 camere, 57 mp, conf.1, se-
midecomandat, Govândari, etaj 9/10, f

ţit, preţ 28.000€,cod anunţ 00298
Vând ap. 2 camere, 65 mp, conf.1, de-

comandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbu-
n ţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.

Vând apart. 2 camere zona Govândari,
parter/4, 60 mp, confort 1, semideco-
mandat, central ţiri,
preţ 37.000 € negociabil, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, confort 1, decomandat,
central ţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.

Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, f ţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, centrala,
preţ 29.000 € negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, confort

1, decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoa-
ne, central ţ -

ţ 60.000 € neg. cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,

confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-

pane, u -
ţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.

artament
ort

ţ
ţiri, preţ 38.000 € neg.

cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Re ţa

Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, cen-
tral ţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbu-
n ţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 95 mp, et. 1/10, recent
renovat,preţ 60.000€ neg.cod anunţ 00319

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, central

ţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, et. 4/4, f -
ţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00284.

Vând apart. 3 camere, Lunc

ţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.

Vând ap.3 camere, Moroasa, confort 2,
semidecomandat, et. 3/4, central

ţ 40.500 € negociabil, cod anunţ 00276.
Vând ap. 3 camere, Re ţa Sud, conf.1,

decomandat, 113 mp, et. 10/10, central

ţ 75.000 € neg. cod 00250.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, central
ţ

ţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, central
ţ

ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, confort 2,

decomandat, 64 mp, et. 1/10, central -
ţ -

ţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1, semidecomandat, 82 mp + box
ţ

ţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.

Vând ap. 3 camere, conf.1, decoman-
dat, et. 8/8,Govândari, 83.74mp, termopa-
ne, central

ţ 49.000 € neg. cod 00165

artament -

ţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, u -

-
ţ 65.000 € neg. cod anunţ 00052.

Vând apartament 4 camere, Calea
Timi -

-
ţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, central

-
ţ 85.000 € neg. cod anunţ 00254.

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 126 mp, etaj 3/4, central

ţ 85.000 €
negociabil, cod anunţ 00217.

ţial în loc. V
ţiei terenului sau casei

în ro ţ negociabil.

ş

şi mobilat

şi interioare schimbate, pre

şi interioare schimbate, pre

şi inte
rioare schimbate,pre

ş

ş

şi

ş

şi

ş

ş
şi

utilat

ş

ş

şului, et. 3/4, 2 b

ş şi inte
rioare schimbate, izolat, termopane, cen
trala, pre

şorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

şu sau la cheie, pre

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CASĂ

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 l ng Po t i profita i de gama
de servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ â ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apart. 4 camere conf. 1 deco-
mandat, et. 3/4, central

ţ 85.000 €.Tel. 221529, 0724-302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0724-302616

Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbun ţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebe

ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Caut s

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

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere hal depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Lunc

ţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616.

ă zona centru.
Pre

ă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompeAdaste, descărcare gravi-
ta ă, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în ora

ătă

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent.
ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

ă
ă.

Pre

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

Vând cas

Ofer spre nchiriere

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare

ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, mun
citor, vesel, simpatic, situaţie material sta-
bil , doresc s cunosc o d- oar maxim 30
ani, simpatic , agreabil , cu principii s n -
toase de viaţ pentru o relaţie de durat cu
perspective de c s torie. Info prin agenţia
matrimonial ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.

ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatic ), aten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc s cunosc
o d- oara max. 30 ani, care î i dore te o
relaţie serioas cu finalitate de c s torie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afa-
cere proprie (fabric de piel rie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caut s cunoas-
c d- oar maxim 35 ani, înalt , delicat ,
graţioas , cu principii s n toase de viaţ .
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţi-
al nev z tor, dar autonom, cu cas proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descur-
c reţ, doresc s cunosc o d- oar (dar care
poate avea i un copil), chiar cu un handi-
cap fizic, care î i dore te s fie iubit i res-
pectat , pt. a forma un cuplu unit i durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIAL adriana

la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, sim-

patic, ochii alba tri, director de banc , foar-
te bine poziţionat, serios, romantic, dore te
s cunoasc d- oar maxim 37 ani, instrui-
t , serioas , agreabil , scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, lini tit, realizat pe toate
planurile, doresc s cunosc o d- oar ma-
xim 35 ani, serioas , delicat , cu care s
împ rt sesc sentimente reale i al turi de
care s formez o familie. Info prin agenţia
matrimonial ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, f r
copii, stabilit în Timi oara i cu afaceri la
Re iţa, stabil, rafinat, foarte manierat, pl -
cut, prezenţ foarte agreabil , doresc s
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modern , feminin , educat , cu intenţii se-
rioase de a forma un cuplu stabil i durabil.
Agenţia ADRIANA la tel. 0256-207.279
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FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caut
s cunoasc o d-r modest , chiar de la
sat, familist , care dore te s formeze o fa-
milie. Info prin agenţia matrimonial ADRI-
ANA, tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815
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Agentii matrimoniale,

Agenţia matrimonială ADRIANA - TimişoaraAgenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara
Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective

de căsătorie în şi .FRANŢA 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.

http://www.magister-imobiliare.ro/
http://www.remiestate.ro/


SPORTURI DE IARNĂ
Victorie pentru Loitzl in Turneul celor 4 trambuline.

Romania a incheiat pe ultimul loc la Oberhof. -

Sarito-
rul cu schiurile austriac Wolfgang Loitzl s-a impus in editia cu
numarul 57 a Turneului Celor 4 Trambuline, castigand in stil de
mare campion etapa finala de la Bischofshofen. Cu sarituri care au
masurat 142.5 si 141.5 de metri, Loitzl s-a impus detasat in con-
cursul desfasurat pe trambulina Paul-Ausserleitner, acumuland un
total impresionant de 301.2 puncte.

Aproape cu jumatate de metru de egalarea recordului trambu-
linei, Loitzl l-a devansat pe elvetianul Simon Ammann, care a sarit
137.5 si 140.5 de metri, totalizand 284.4 puncte.

Podiumul de la Bischofshofen a fost completat de rusul Dimitry
Vassiliev care, dupa ce a avut cel mai bun rezultat in sedinta de
calificari, a acumulat 279.2 puncte, cu o zecime mai mult decat
austriacul Gregor Schlierenzauer.

Wolfgang Loitzl a castigat Turneul Celor 4 Trambuline cu un
total de 1123.7 puncte, fiind urmat in ierarhia legendarei competitii
de la cumpana dintre ani de Simon Ammann, dublul campion
olimpic din 2002 adunand 1091.1 puncte. Doar pozitia a treia
pentru tanarul Gregor Schlierenzauer (1077.1 puncte), pentru ca
Martin Schmitt (1055.2 puncte) si Dimitry Vassiliev (1048.1
puncte) sa completeze topul primilor cinci la finalul competitiei.

Austria a triumfat de noua ori in Tunerul Celor 4 Trambuline, ul-
tima data in sezonul 1999-2000, candAndreas Wiedhoelzl obtinea
victoria dupa ce se impusese in trei din cele patru etape ale
competitiei.

Cupa Mon
diala de biatlon s-a reluat cu proba feminina de stafeta programata
la Oberhof (Germania), echipa Romaniei clasandu-se pe locul 11
din tot atatea participante. Fara Eva Tofalvi in componenta, stafeta
formata din Dana Plotogea, Emoke Szocs, Mihaela Purdea si
Alexandra Stoian a terminat la 1 ora, 26 de minute si 9 secunde in
spatele Rusiei, care si-a trecut in palmares a treia victorie
consecutiva in acest sezon al Cupei Mondiale.

Podiumul de la Oberhof a fost completat de Ucraina si
Germania, in afara primelor trei pozitii ramanand Franta, China,
Polonia, Suedia, Suedia, Belarus, Cehia si Kazahstan.

VOLEI
Echipa nationala de volei

masculin a Romaniei s-a califi
cat in faza a doua a prelimina
riilor Cupei Mondiale din 2010,
dupa ce a invins, in turneul de la
Viena, cu scorul de 3-0 (25-21,
25-20, 25-21), reprezentativa
Bosniei Hertegovina, in ultimul
meci din grupa C a primei faze a
preliminariilor europene. Con
form site-ul oficial al Federatiei
Internationale de Volei, cel mai
bun jucator roman a fost Adrian
Gontariu, care a reusit 20 de
puncte.

In primul meci din cadrul
turneului de la Viena, tricolorii
au invins Ungaria, cu scorul de
3-2 (20-25, 25-21, 25-17, 25-27,
16-14), iar in cel de-al doilea a
trecut de Austria, cu scorul de 3-
0 (25-23, 25-22, 25-20).

Romania intalneste in a
doua faza preliminara echipele
Greciei, Portugaliei, Sloveniei si
Danemarcei, primele trei clasa
te obtinand biletele pentru turul
al III-lea de calificare. Primele
doua echipe din cele patru
grupe merg la C.M. Turneul final
al Campionatului Mondial din
2010 va avea loc in Italia.

-
-

-

-

CAMPIONATUL MONDIAL DE
HANDBAL MASCULIN

De patru ori campioană mondială în trecut, România va
participa după 14 ani la un turneu final. Cu Aihan Omer pe bancă,
na ă a României speră la o evolu ă la
competi ă ă în Croa

ă a României joa
că împotriva reprezentativei Fran ă entitre,
în primul meci al tricolorilor din grupa A a Campionatului Mondial.
Este o revenire de gală a handbalului autohton în lumea bună a
acestui sport. Ultima participare a României la un turneu final data
de la CM 1995 din Islanda, când tricolorii ocupau locul 10. De
atunci ă în prezent au fost

ă se transpună
ă a vicepre

ătare a reu ă la Mondialele din Croa
ă un baraj de infarct cu Muntenegru (27-31 în tur

ătut pentru aducerea lui Omer.Am venit alături de el
ă adune tot ceea ce a fost mai bun din handbalul

românesc”, s-a felicitat Petru Paleu după ob ării.
Avem a 16-a ă la trofeu. Conform caselor de pariuri,

na ă cu a 16-a ă la câ

ă contracandidată la ocuparea locului 3 în grupa
A, ultimul care asigură calificarea în Grupa I principală de la
Zagreb. Favorita nr. 1 a competi

ă entitre, urmată de selec ării gazdă
Croa

ă

ţionala masculin ţie onorabil
ţia ce se desf ţia, în perioada 16 ianuarie - 1

februarie.
Pe 17 ianuarie, la Osijek, naţionala masculin -

ţei, campioana olimpic

-

-
ţia, dup

ţinerea calific

ţionala Româniai este creditat

ţiei este naţionala Franţei (2.85/1),
campioana olimpic ţionata ţ

ţia (3.35/1). Marile outsidere ale turneului final sunt Arabia
Saudit ţinerea
titlului suprem.

şoar

şi pân şase campanii de calificare ratate.
A fost nevoie de „magicianul” Aihan Omer ca talentul nativ al han
dbaliştilor români s şi în rezultate concrete. Adus la
cererea expres şedintelui FRH Petru Paleu, tehnicianul
cu origini t şit o calificare istoric

şi 29-24 la
retur). „M-am b
şi a ştiut cum s

şans
şans ştigarea

Campionatului Mondial (300/1), la fel ca reprezentativa Slovaciei,
principala noastr

şi Australia, ambele fiind cotate cu 1.000/1 la ob

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Camp. Mondial, Grupe, Franta - Romania

Sambata TVR 2 ora 21:30
HOCHEI: Liga Mol: Staeua - Ferencavros

Duminica Sport Klub ora 15:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - Podravka Vegeta

Duminica Sport.ro ora 19:00
TENIS: Australian Open, Ziua 1

Luni Eurosport ora 10:30
PATINAJ ARTISTIC: Camp. European 2009, Proba pe perechi

Marti TVR 2 ora 19:30
VOLEI FEMININ: Liga Campionilor: Metal Galati - Fakro Muszyna

Marti Sport.ro ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
03 - 18 ian: RALIURI - Raliul Dakar,Argentina - Chile 2009 ;
16 ian - 01 feb: HAND. MASC. - Campionatul Mondial, Croatia;
19 - 25 ian: PATINAJARTISTIC - Camp. European, Helsinki;
19 ian - 01 feb: TENIS -Australian Open, Melbourne.

Am fost stăpânii lumii! Greu de crezut în mileniul trei, dar
România a dominat cu autoritate handbalul mondial în urmă cu
câteva decenii. Tricolorii au în palmares patru medalii de aur

ă medalii de bronz cucerite la turneele finale, rezultate ce
clasează România pe locul 2 în clasamentul all time al acestui
sport, după Suedia (4 medali de aur, 3 de argint

ăugat

ă, fosta mare glorie Cristian
Ga ă,
când noi eram campioni mondiali, nu se ie ă decât dacă
jucai, erau alte condi ă

ă faci altceva. Te luau la ora
10.00 ă lumea

ă ă
să vedem lumea. Ne făceam strategia noastră proprie

şi
dou

şi 4 de bronz). Cele
patru titluri mondiale au fost câştigate în 1961 (RFG), 1964
(Cehoslovacia), 1970 (Fran şi 1974 (fosta RDG).La aceste
trofee s-au mai ad şi patru medalii olimpice consecutive:
argint la München 1972 şi bronz la edi

şi LosAngeles 1984.
Referitor la decalajul valoric dintre genera

şi cea actual

şea din

şi te închideau, acum, abia la ora 10.00 se scoal şi
iese prin baruri şi prin discoteci.Aceasta era singura noastr şans

şi ne
ambi şedinte al FRH.

Meciurile tricolorilor la mondialele din Croa

ţa)

ţiile de la Montreal 1976,
Moscova 1980

ţia de aur a
handbalului românesc

ţu s-a exprimat recent foarte plastic. „Pe vremea respectiv
ţar

ţii. Nu aveam posibilit ţi de a ne epuiza timpul
liber. Nu erau locuri unde puteai s

ţionam unul pe altul”, a explicat actualul pre
ţia:

Franţa – România (17 ianuarie, ora 21.30)
România – Ungaria (18 ianuarie, ora 18.00)
România –Argentina (19 ianuarie, ora 16.30)
Australia – România (21 ianuarie, ora 16.00)
Slovacia – România (22 ianuarie, ora 18.00)

Toate meciurile sunt transmise în direct de TVR 2.

HANDBAL FEMININ
Oltchim merge mai de

parte în Lig
-

ă! Oltchim Râmnicu
Vâlcea

ă a Ligii
Campionilor la handbal după
victoria cu 27-25 în deplasare la
HK Larvik din Norvegia.

În urma acestui succes,
Oltchim va încheia grupa C a
primei runde pe primul loc,
indiferent de rezultatele care se
vor înregistra în ultima etapă
care va avea loc pe 18 ianuarie,
când vâlcencele vor întâlni pe
Podravka Vegeta.

Clasamentul grupei C este
urmatorul: Oltchim 6 puncte,
Podravka 6 puncte, Larvik 4
puncte, Lada Togliatti 2 puncte.
Larvik si Lada sunt eliminate din
competitie, in timp ce rezultatu
lui ultimului meci, dintre Oltchim
si Podravka va stabili clasarea
pe primele doua pozitii, valcen
cele fiind insa deja calificate in
faza a doua a grupelor. Meciul
va avea loc la Rm. Valcea, in 18
ianuarie. Tragerea la sorti a
celor doua grupe principale va
avea loc in 20 ianuarie, la Viena.

şi-a asigurat calificarea
în runda principal

-

-
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