Reşiţa
22 - 28 Ianuarie 2009

Caraş - Severin

Anul XIV Nr. 2

saptamânal independent

Preţ 1 leu

INFORMATII
,

ANUNTURI
,

ISSN 1454-1734

PUBLICITATE

Activitatea primarului

Sezonul olimpiadelor

Luni, 19 ianuarie, în sala de conferinţe a Primăriei
municipiului Reşiţa, a avut loc o conferinţă de presă ce a vizat
raportul de activitate al primarului Mihai Stepanescu în primele
şase luni ale mandatului său. Astfel, a fost avută în vedere
problematica: economică, cea investiţională, cea de gospodărie
comunală, aspectele legate de asistenţa socială, evidenţa
persoanei, poliţia comunitară, administrarea patrimoniului
public şi privat al municipiului, colectarea impozitelor şi taxelor
locale şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Din punct de vedere economic s-au avut în vedere
acţiuni concrete pentru
finalizarea programelor/proiectelor finanţate din
fondurile de tip structural,
PHARE şi ISPA, funcţionarea cărora va înceta numai
după realizarea integrală a
programelor finanţate din
aceste fonduri, dar nu mai
târziu de datele limită de
angajare şi efectuarea
plăţilor convenite cu Comisia
Europeană. Astfel, veniturile
totale realizate în anul 2008
au fost de 113.677.780 lei, din care veniturile proprii au fost de
58.574.837 lei iar cheltuielile realizate se situează la valoarea
de 113.394.346, din care aferente perioadei 01.07.2008
31.12.2008 în sumă de 58.835.372 lei repartizate: cheltuielilor
de personal, cheltuielilor reprezentând bunuri şi servicii,
subvenţiilor, cheltuielilor de investiţii, dobânzilor aferente
datoriei publice, asistenţei sociale şi transferurilor între unităţi
ale administraţiei publice. Dacă la data de 30.06.2008 valoarea
datoriilor către diverşi furnizori a fost de 20.659.506 lei, sfârşitul
anului aceasta a scăzut cu 2.436.434 lei.
Dintre investiţiile realizate în această perioadă, amintim:
lucrări de împrejmuire la rezervoarele 2x5000 mc Dealul Morii şi
Dealul Crucii conform Normelor de Siguranţă Sanitară, în data
de 15.12.2008 s-a dat în folosinţă Corpul A al Pieţei
Agroalimentare Reşiţa Sud, Deschiderea unei Pieţe Auto
amenajată pe Calea Timişorii, în septembrie a fost finalizat
blocul de locuinţe pentru tineri (ANL Moroasa), în Valea
Domanului este în construcţie un bloc ANL cu 32 unităţi locative,
realizat în proporţie de 70%, a fost finalizată investiţia
„Reabilitare sistem termoficare minipuncte termice Zona PT 26,
PT 15, PT 13, PT 14, PT 39”, podul peste râul Bârzava la
intrarea în Moniom la intersecţia cu DN 58B Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului este în derulare execuţia a 4 blocuri de locuinţe
cu 64 apartamente destinate chiriaşilor evacuaţi din casele
naţionalizate şi cazurilor sociale.
Pe linie de învăţământ, au fost acordate tichete cadou
profesorilor în 15.09.2008, dar şi cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
De asemenea, s-a realizat premierea elevilor şi a profesorilor cu
rezultate deosebite iar la nivelul unităţilor de învăţământ s-au
realizat o serie de lucrări.
Pe linie de gospodărie comunală au fost luate măsuri
referitoare la: colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice, identificarea spaţiilor verzi de pe raza municipiului

Olimpiada de fizică
150 de elevi din clasele VIII-XII, din judeţul Caraş-Severin au
participat în week-end la etapa judeţeană a olimpiadei de fizică.
Examenul a fost susţinut de la ora 9,30, la Liceul Teoretic „Mircea
Eliade” din Reşiţa. Organizatorii acestui concurs sunt inspector
şcolar Manuela Stan şi profesorii Alexandru Caragea şi Ioan
Benga. Faza naţională se va desfăşura la Arad între 31 ianuarie
şi 7 februarie, fază la care s-au calificat 5 elevi cărăşeni: Florea
Iuliana Maria elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Generală Nr. 8 din
Reşiţa, pregătită de profesoara Niţă Norica; Berci Mihai, elev în
clasa a VIII-a la Şcoala Generală Nr. 7 din Reşiţa, pregătit de
profesor Ion Ene; Anca Laura Semenescu de la Liceul “CD Loga”
din Caransebeş, clasa a IX-a, formată de profesoara Nicoleta
Ghimboaşă, la clasa a XI-a Florin Alexandru Rogobete, pregătit
de profesoara Ilinca Paraschivu la Grupul Şcolar “Mathias
Hammer” din Anina şi Pîrvu Cătălin Alexandru din clasa a XII-a la
Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă, pregătit de profesoara
Elena Stănescu. Lotul ce va reprezenta judeţul Caraş-Severin la
etapa naţională a olimpiadei este format din elevii care au obţinut
cel mai mare punctaj la fiecare dintre clasele VIII-XII.

(continuare în pagina 2)
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Şi la română a fost olimpiadă
La faza judeţeană a Olimpiadei de limba română au participat 240 de elevi, 8 dintre ei calaficându-se la faza naţională,
cărora se adaugă doi elevi de la minorităţile naţionale.
Astfel, la clasa a VII-a va participa Teudan Adina de la Şcoala
cu clasele I-VIII Nr. 2 Reşiţa pregătită de profesoara Carmen
Mihailovici, iar la clasa a VIII-a Epure Iasmina elevă la Grup
Şcolar “Mathias Hammer” Anina sub îndrumarea profesoarei
Voislava Epure şi Iscruleasa Larisa elevă profesoarei Ana Ghiaur
la Şcoala Generală Nr. 7 din Reşiţa.
La liceu, pentru clasa a IX-a va concura Bucă Ioana de la
Liceul “Traian Doda” din Caransebeş, îndrumată de profesoa-ra
Mihaela Muntean, la clasa a X-a Turnea Ion care se pregăteşte la
Liceul “Eftimie Murgu” din Bozovici cu profesorul Iosif Băcilă,
Cristescu-Loga Cella va concura la clasa a XI-a fiind pregătită la
Liceul “Traian Doda” din Caransebeş de profesoara Maria Vrămescu dar şi Schestak Jasmine de la Liceul “Traian Vuia” din Reşiţa unde este pregătită de Delia Sprânceană. Lista este încheiată de Popa Andreea elevă în clasa a XII-a la GS “Mathias Hammer” din Anina, unde este eleva profesorului Cornel Boboescu.
Cei doi elevi care studiază în limba maternă, dar s-au calificat
la olimpiada de limba română sunt Gerber Ana, Liceul Teoretic
“Diaconovici Tietz” Reşiţa şi Bumbeş Joy Adonia de la aceeaşi
Cristian Franţ
şcoală pregătite de profesoara Saveta Pop.

Jandarmii în acţiune la şcoli
La nivelul Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi Caraş-Severin şi la iniţiativa comenzii
unităţii, s-au dispus câteva măsuri pentru
asigurarea unui climat de siguranţă şi
securitate publică în incinta şi zona adiacentă
unităţilor de învăţământ preuniversitar,
prevenirea şi combaterii delincvenţei juvenile şi
a victimizării minorilor, precum şi în scopul
diminuării riscului infracţional şi victimal în
rândul minorilor, la nivelul judeţului, astfel:
˝Asigurarea prezenţei active, la vedere, în
zona intrării în instituţiile de învăţământ, a echipajelor de jandarmi, în intervalele orare în care
se efectuează intrarea şi ieşirea de la cursuri a
elevilor, precum şi asigurarea patrulării zilnice
în zona unităţilor de învăţământ, chiar şi în
perioadele în care elevii nu au cursuri, întrucât
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multe unităţi şcolare deţin terenuri de sport care
sunt frecventate de un număr mare de copii, în
scopul prevenirii tâlhăriilor asupra elevilor şi
altor violenţele la care ar putea fi supuşi. De
asemenea, a fost dispusă supravegherea în
permanenţă a traseelor de deplasare spre şi
dinspre unităţile de învăţământ, ce sunt folosite
de către elevi prin suplimentarea patrulelor de
ordine publică în zona unităţilor de învăţământ,
cu efective ale sporite. O altă măsură dispusă
constă în re analizarea amplasării patrulelor de
ordine publică în scopul reducerii timpului de
reacţie la intervenţia evenimentelor semnalate
prin Sistemul Unic ”112”, în jurul unităţilor de
învăţământ sau în cazurile în care sunt implicaţi
elevi sau minori˝ a precizat ofiţerul de relaţii
publice al Jandarmeriei, cpt. Lucian Istrăţescu.
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Începând de azi, 22 ianuarie, se face plata
ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni şi combustibili petrolieri. Pentru aceasta,
titularul trebuie să se prezinte personal la caseria
primăriei din corpul 1 parter camera 1, cu buletinul şi
cu numărul de înregistrare al cereri.

Primarul Reşiţei, Mihai
Stepanescu, a atacat în contencios
administrativ hotărârea Consiliului
Local din 22 decembrie 2008 privind
amplasarea panourilor publicitare în
spaţiile verzi

Situaţia datoriilor municipiului Reşiţa la data de 31.12.2008 este
următoarea: datoriile directe ale primăriei: 18.223.072,18 lei, datoriile
societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local: SC Cet
Energoterm 52.604.013,00 lei, Prescom SA 7.460.445,03 lei, SC Pieţe
446.960,01 lei, (total societăţi comerciale: 60.511.418,04 lei), datorii la
bănci: 134.266.000,00 lei. Total datorii: 213.000.490,22 lei.

Institu]ii }i servicii de asisten]@ social@ în Re}i]a
Activitatea primarului
(continuare din pagina 1)
nostru, doborâri arbori uscaţi sau care
prezentau pericol, întreţinere spaţii verzi,
tăieri de corecţie şi toaletare, întreţinere
spaţii verzi şi planetare, montare directă
semafoare cu cronometrarea timpului în
secunde, acţiunea de deratizare şi
dezinsecţie în unităţile de învăţământ şi pe
domeniul public, s-au luat măsuri de
întocmire sau remediere a mobilierului
urban deteriorat, au fost luate măsuri pentru
împodobirea festivă a municipiului cu ocazia
sărbătorilor de iarnă, s-au demolat două
terase din apropierea centrului oraşului şi de
la bazinul de înot din Luncă pentru care nu
existau documente legale de funcţionare, sau demolat trei panouri publicitare fără
autorizaţie de construcţie din zona Intim, au
fost modernizate podurile de traversare a
Bârzavei în zona Bulevardului Muncii şi un
pod în Câlnic, s-au făcut reparaţii la pasajul
T.M.K. pentru a se evita inundarea acestuia
ca şi în anii precedenţi şi s-au reparat o parte
din locuinţele aflate în proprietatea
municipalităţii şi utilităţile aferente acestora.
În ceea ce priveşte activitatea de
patrimoniu amintim: urmărirea susţinută a
realizării Planului Urbanistic General,
rezolvarea unui număr foarte mare de
probleme legate de cadastrul imobiliar, realizarea amenajării pădurilor şi suprafeţelor
forestiere ale municipiului Reşiţa dar şi
iniţierea întocmirii studiului de trafic şi
circulaţie, respectiv seismologic.
Referitor la activitatea de transport local
de călători s-au realizat următoarele acţiuni:
reabilitarea căii rurale şi fir contact,
modernizarea a două garnituri de tramvai,
amenajare platformă de acces la rampa de
reparaţii autobuze, reparaţii la staţiile de
redresare, achiziţionare validatoare,
alimentare cablu electric depou.
În domeniul activităţii de administrare
cimitire şi pompe funebre s-au efectuat lucrări de modernizare secţii Pompe Funebre,
asigurarea pazei în cimitirul 2-3, modernizare capelă cimitirul 8 şi amenajare alei.
Pe linia asigurării liniştii şi ordinii publice
pe raza municpiului, una din împlinirile
perioadei indicate o reprezintă introducerea,
începând cu data de 04.12.2008 a
programului de patrulare mixtă cu Poliţia
municipiului Reşiţa.
Pe linia managementului în domeniul

situaţiilor de urgenţă, în cea de-a doua parte
a anului trecut s-au luat măsuri pentru
elaborarea documentelor de management a
situaţiilor de urgenţă, în special a Planului de
analiză şi Acoperire a Riscurilor municipiului
Reşiţa, Planului de Apărare la Inundaţii,
precum şi a altor documente, în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă, elaborarea
măsurilor pentru limitarea efectelor
fenomenelor meteo pe timpul sezonului rece
dar şi asigurarea permanenţei la sediul
Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă”.
În domeniul evidenţei persoanelor, au
fost desfăşurate următoarele activităţi: au
fost eliberate 4977 cărţi de identitate, 494
cărţi de identitate provizorii şi 821 vize de
reşedinţă iar în domeniul de stare civilă au
fost înregistrate următoarele acte: 688
naşteri, 403 căsătorii încheiate, 463 decese,
990 eliberare certificate de naştere, 557
eliberare certificate de căsătorie, 536
eliberare certificate de deces.
În domeniul asistenţei sociale a fost
asigurată aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie socială. Un alt
element de noutate îl reprezintă furnizarea
de produse alimentare provenind din
stocurile de intervenţie comunitare către
persoanele cele mai defavorizate.
În ceea ce priveşte activităţile sportive au
fost susţinute prin bugetul municipalităţii o
serie de echipe de handbal băiţi şi fete, de
fotbal, lupte, înot, tenis de masă de la
diverse cluburi sportive şcolare şi
universitare. Şi domeniul culturii a fost
susţinut prin editarea unor cărţi, broşuri,
pliante dar şi prin organizarea şi susţinerea
financiară a unor manifestări culturale.
„Consider că activitatea mea din ultimele
6 luni reprezintă un început legat de transpunerea în practică a tuturor proiectelor şi
promisiunilor făcute cetăţenilor Municipiului
Reşiţa în timpul campaniei electorale şi în
programul înaintat Consiliului Local şi
opiniei publice în cadrul şedinţei Consiliului
Local din data de 16 decembrie 2008” a
declarat primarul Reşiţei în încheierea
raportului.
Lavinia Predescu

În perioada 14.01.09 - 30.01.09, programul cu publicul al Serviciului Public
Direcţia Impozite şi Taxe se prelungeşte după cum urmează: - luni joi: 8,00 - 18,00
(pauză 12,00 - 12,30) - vineri: 8,00 - 16,00 (pauză 12,00 - 12,30)
Totodată, au fost dispuse măsuri de suplimentare a ghişeelor ce deservesc
persoanele fizice şi juridice: Corpul II: - 4 ghişee pentru persoane fizice - 2 ghişee
pentru persoane juridice - 1 ghişeu pentru amenzi şi taxe Corpul IV: - 3 ghişee pentru
persoane fizice - 1 ghişeu pentru amenzi şi alte taxe.

Deoarece în ultima perioadă tot mai multe persoane se adresează
Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local, în vederea
soluţionării unor probleme de ordin social, autorităţile locale îşi propun să
înfiinţeze instituţii sau servicii specializate de asistenţă socială, respectiv:
adăpost de noapte, centru pentru victimele violenţei în familie, centre de zi
pentru persoane vârstnice, cluburi ale pensionarilor, creşe, centru de
consiliere şi sprijin părinţi, centru de zi insuficiente pentru prevenirea
abandonului şi a instituţionalizării copilului.
Astfel, au fost propuse opt puncte termice ca locaţii a acestor instituţii,
urmând să fie supuse dezbaterii Consiliului Local Reşiţa:
1. PT 47 str. Sarmisegetuza creşă
2. PT ITA str. Timişorii, 100 mp. adăpost noapte + centru de zi pentru
persoane fără adăpost
3. PT 46 adăpost victime violenţă în familie
4. PT 2 Moroasa II, 150 mp. centru de zi pentru persoane vârstnice
5. PT 24 str. Nuferilor, 50 mp. clubul pensionarilor
6. PT 18 C. Caransebeşului Intim, 70 mp. creşă
7. PT 50 str. Romanilor, 120 mp. centru de consiliere şi sprijin părinţi +
centru de zi copii
Lavinia Predescu
8. PT 15 Al. Liliacului creşă

Direc]ia General@ Anticorup]ie pune la dispozi]ia
cet@]enilor Registrul de peti]ii }i sugestii
Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor pune la dispoziţia cetăţenilor un nou instrument de relaţionare cu
publicul. Ca urmare a recomandărilor experţilor spanioli formulate în cadrul
proiectului Phare RO2004 ”Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi
Vamă” şi a măsurilor stabilite prin H.G. nr. 609 din 04.06.2008 pentru
aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi
administraţia publică locală pe perioada 2008 - 2010, la nivelul Direcţiei
Generale Anticorupţie s-a realizat Registrul de petiţii şi sugestii, conţinând
formulare autocolante şi înseriate.
Precizăm faptul că, la Biroul Anticoruptie Caras-Severin, petiţiile se
primesc şi prin intermediul Registrului de petiţii şi sugestii. Acesta va fi pus la
dispoziţia tuturor cetăţenilor şi reprezentanţilor organizaţiilor legal
constituite care se prezintă la sediile D.G.A. sau la alte locaţii destinate
desfăşurării programului de audienţă a acestora, cu scopul de a formula o
petiţie. Documentul a fost elaborat şi va fi utilizat cu respectarea prevederilor
art. 51 din Constituţia României, republicată, ale Ordonanţei Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002.

l Primăria Reşiţa a amânat licitaţia pentru autobuze l CET continuă modernizarea PT-urilor l Caraş-Severin, locul trei pe ţară la
numărul bolnavilor de HIV- Sida. Testul ELISA pentru depistarea virusului HIV, se face gratuit în cadrul Autorităţii de Sănătate Publică
Caraş-Severin l Pe parcursul anului 2008, Oficiul pentru Registrul Comerţului a soluţionat 12.465 de cereri de menţiuni şi a efectuat
256 de radieri l Vineri, în Aula Universităţii „Eftimie Murgu“ a fost organizat cursul festiv al Facultăţii de Inginerie l În 2008, Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-Severin a eliberat 16.495 paşapoarte: 15.876 simple şi
619 pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate l
l Primarul Mihai Stepanescu a convocat Consiliul Local pe 27 ianuarie 2009 l În perioada 16-25.01.2009 se derulează Programul
naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE) - Bacalaureat
pentru Limba engleză/franceză/germană - în cele trei centre (Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa) l 22 ianuarie echipa UCM Reşiţa revine
din turneul de la Debrecen l În 5 şi 6 februarie 2009 va avea loc prima ediţie a Cupei „Muntele Mic“, o manifestare ce va îmbina
întrecerile sportive de iarnă cu distracţiile specifice sezonului l

Prezidenţiabili la PNL
Partidul Naţional Liberal (PNL) are
cel puţin zece personalităţi care au şanse să ajungă în funcţia de Preşedinte al
României, susţine Horia Irimia, vicepreşedinte al organizaţiei PNL CaraşSeverin. Răspunzând jurnaliştilor,
Horia Irimia, fost secretar de stat în
Guvernul Tăriceanu, a declarat pe siteul său că sunt cel puţin zece liberali cu
mari şanse de a ajunge în turul al doilea
al alegerilor prezidenţiale din toamna
acestui an. ˝Nu am o ordine în preferinţe, dar sunt cel puţin zece liberali ce
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pot candida cu şanse în acest an: Călin
Popescu-Tăriceanu, Crin Antonescu,
Ludovic Orban, Teodor Meleşcanu,
Bogdan Olteanu, Norica Nicolai, Daniel
Dăianu, Renate Weber, Florin Călinescu sau Mircea Diaconu. Mai sunt şi
independenţi care pot să fie susţinuţi de
PNL, printre care Nicolae Manolescu,
Mircea Dinescu sau Klaus Johannis˝, a
precizat Horia Irimia. Fostul secretar de
stat liberal propune, totodată, ca PNL să
declanşeze un tip de ˝alegeri preliminare˝, de tip american, sistem care să
stabilească liberalul cu cele mai mari
şanse.
Cristian Franţ
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PD-L+PNG-CD?
Democrat liberalii vor să fuzioneze cu
partidul lui Gigi Becali pentru a nu pierde
controlul asupra Consiliului General al
Primăriei Capitalei unde PNG are 28 de
consilieri dintr-un total de 55.
PNG-CD a obţinut la alegerile locale
din 2008 rezultate surprinzătoare în
aproape toată ţara. Pentru a afla dacă
este posibil şi în Caraş-Severin o fuziune
prin absorţie l-am contactat telefonic pe
secretarul filialei judeţene PNG-CD
Caraş Severin Viorel Mutu: “Conform
statutului nu este posibil. Ori se face o
absorţie la nivel naţional a întregului par-

tid, ori fracţionat pe filiale nu este posibil
aşa ceva. Din ce cauză, fiindcă în momentul în care Partidul Noua Generaţie
Creştin Democrat rămâne ca şi entitate
politică pe eşicherul politic românesc
conform legii 215, 393 şi legii 249 automat aleşii locali ai Partidului Noua Generaţie Creştin Democrat îşi pierd statutul
de aleşi locali într-o astfel de situaţie. Ori
conducerea partidului nu îşi doreşte la
ora actuală ca să se folosind ghilimelele
de rigoare să se debaraseze de cei peste
2000 de consilieri pe care partidul îi are la
nivel naţional” a menţionat, secretarul
filialei judeţene PNG-CD Caraş-Severin
Viorel Mutu.
Cristian Franţ

Societatea UCM TURNATE, parte integrantă a
UCM Group, a semnat recent un contract de
finanţare cu Ministerul Economiei pe „Programul de
creştere a competitivităţii produselor industriale“, în
valoare de 494.412 lei, din care 311.603 lei
reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Între 16-18 ian. poliţiştii rutieri au controlat 96 de autoturisme,
constatând 6 infracţiuni, 3 pentru conducere unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi 3 pentru conducerea unor autoturisme
neînmatriculate. Au fost testaţi cu aparatul alcooltest 48 de
conducători auto, au fost aplicate 58 de sancţiuni contravenţionale,
în valoare de 7500 lei, fiind reţinute 10 permise de conducere.

Dotarea laboratorului Mibarom Re}i]a
cu aparatur@ modern@

Patru oameni grav r@ni]i }i dou@
ma}ini f@cute praf la Re}i]a

Societatea MIBAROM REŞIŢA a reuşit recent dotarea propriului
laborator de încercări cu aparatură modernă de încercare şi testare, un
proiect ce a fost implementat prin „Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale“, administrat de către Ministerul Economiei. Cu o valoare totală de 269.739.00 lei, din care finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat de 173.988.62 lei, proiectul a avut ca
scop asigurarea cu promptitudine şi precizie a rezultatelor încercărilor
şi testărilor la care sunt supuse semifabricatele şi materialele
aprovizionate, respectiv produsele fabricate de MIBAROM REŞIŢA.

Acesta este bilanţul unui accident rutier care a avut
loc duminică la Reşiţa. Totul s-a întâmplat din cauza
neatenţiei şi a poleiului. Un autoturism Dacia a lovit în
plin o maşină care a încercat să întoarcă pe un drum cu
sens unic. Impactul a fost atât de violent încât din
motoarele autoturismelor nu a mai rămas aproape
nimic. Două persoane au avut nevoie de ajutorul
pompierilor de la descarcerare ca să iasă din maşină.
Cele patru persoane implicate au scăpat cu viaţă însă
au capetele sparte şi câteva traumatisme puternice.
Circulaţia a fost îngreunată mai bine de două ore până
ce maşinile avariate au fost luate de pe carosabil.
“În timp ce M. SORIN, de 51 ani, din municipiul
Reşiţa, conducea din direcţia Reşiţa - Bocşa, un
autoturism marca Dacia Logan, într-o curbă la dreapta
nu adaptează viteza de deplasare la condiţiile de drum,
carosabilul fiind umed, derapează şi pătrunde pe
contrasens, unde intră în coliziune frontală cu un
autoturism marca Dacia Solenza, condus de C. IOAN,
de 43 ani, din municipiul Timişoara, care circula
regulamentar din sens opus. În urma accidentului a
rezultat vătămarea
corporală a conducătorului autoturismului
marca Dacia Logan,
M. SORIN, precum şi
a pasagerilor din
autoturismul condus
de acesta, M.
MIHAELA, de 20 ani,
din municipiul
Timişoara, I. ALINA,
de 28 ani, şi I. MARIAN, de 28 ani, ambii din municipiul
Reşiţa, toţi fiind internaţi la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Reşiţa, cu multiple fracturi. De asemenea, din
accident, a rezultat şi vătămarea corporală a
conducătorul autoturismului marca Dacia Solenza, C.
ION şi a pasagerei de pe locul din dreapta faţă în
autoturismul condus de acesta, C. DOINA, de 42 ani,
din municipiul Timişoara, ambii fiind internaţi la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Reşiţa, ulterior fiind transportaţi la
Spitalul Judeţean din Timişoara. Cei doi conducători
auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind
negative. Faţă de M. SORIN se continuă cercetările sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din
culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 184 Cod
Penal” a precizat subinspectorul Adriana Beţa.
C.F.

Dosarul de finanţare a fost întocmit împreună cu societatea de consultanţă Vertical Finance şi înaintat Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru evaluare. La sfârşitul lunii noiembrie 2008, toate echipamentele prevăzute a se achiziţiona, în vederea dotării laboratorului, au fost
puse în funcţiune la MIBAROM REŞIŢA. Este vorba de un spectrometru de emisie optică de laborator-Spectromax XF, un defectoscop
ultrasonic digital cu accesoriile aferente, un durimetru BRINELL, un
microscop cu masă inversată dotat cu sistem de preluare imagini, ce
vor fi folosite atât pentru uz intern dar şi pentru a crea posibilitatea de
efectuare de analize pentru terţe persoane, clienţi sau parteneri.
Dotarea laboratorului de încercări cu aparatură modernă de
încercare şi testare face parte din programul de modernizare,
retehnologizare şi investiţii al MIBAROM REŞIŢA.
În prezent, MIBAROM Reşiţa, parte a UCM Group, produce cuzineţi
şi semicuzineţi la cele mai înalte standarde de calitate, incluzând
cuzineţi cu strat de glisare din aliaje pe baza destaniu (Sn), numite în
mod uzual Weissmetal (WM), metal alb.
Producţia de cuzineţi după licenţa Miba Gleitlager GMBH din
Austria, continua şi în prezent gama de cuzineţi produsa fiind mult
lărgita în tipuri şi dimensiuni, pentru a face fata cererilor tot mai variate
Cristian Franţ
ale unei pieţe în continua creştere.

O]elarii de la TMK Re}i]a s-au întors la munc@
Criza economică a lovit şi în siderurgia reşiţeană! După ce au stat
aproape o lună acasă, oţelarii de la TMK s-au întors la muncă.
˝Companiile grupului TMK în România (TMK-ARTROM şi TMKREŞIŢA) au început activitatea cu toate capacităţile de producţie de la
jumătatea lui ianuarie. În acest moment există comenzi şi se fac eforturi
pentru ca întreruperile să fie cât mai rare şi cât mai scurte posibil. În
ceea ce priveşte rezultatele financiare şi bugetul anului 2009, nu le
putem încă da publicităţii deoarece ele nu sunt finalizate. De asemenea
ambele uzine ale TMK în România se supun reglementărilor pieţei de
capital şi vor face publice aceste informaţii în momentul în care ele se
vor finaliza prin comunicate pe piaţa de capital˝ a ţinut să precizeze
Maria Comănescu, asistent al preşedintelui TMK.
Criza a afectat şi negocierile sindicatului Vatra cu patronatul. După
negocieri îndelungate, sindicaliştii au reuşit încheierea contractului
colectiv pe ramură, cu unele sporuri şi creşteri salariale pentru angajaţi.
Sindicaliştii iau în calcul chiar organizarea unor acţiuni de protest. Asta
în cazul în care nu ajung la o înţelegere comună cu patronatul, în ceea
ce priveşte disponibilizările colective.
Cristian Franţ

Copil dispărut - În data de 12.01.2009,
la Poliţia Oraş Anina s-a prezentat N.
GHEORGHE, din localitate care a sesizat
faptul că în data de 07.01.2009, nepotul său
CIUBOTARU RĂZVAN, de 14 ani, a fugit de la
domiciliul său din Anina.
În urma verificărilor s-a stabilit că minorul a
plecat de la casa unchiului său pentru a se juca
cu alţi copii iar seara nu s-a mai întors acasă.
Din declaraţiile vecinilor şi a unchiului său a
reieşit faptul că minorul a făcut afirmaţii că
intenţionează să plece în Moldova, la domiciliul
părinţilor săi.
Minorul a mai plecat în repetate rânduri de
la domiciliul părinţilor, în continuare efectuân-

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: extindere clădire
Locaţie: Calea Timişorii, nr. 15
Beneficiar: Direcţia Sanitar Veterinară
Proiectant: P.F. Disaga Paraschiva
Constructor: S.C. Consiron S.R.L.
Data începerii construcţiei: 01.07.2008
Data finalizării construcţiei: 01.07.2009

În data de 18.01.2009 poliţiştii l-au
identificat şi reţinut pe L. EMIL IOAN,
de 39 ani, din Moldova Nouă dat în
urmărire internaţională de către I.P.J.
Caraş-Severin şi a fost introdus în
arestul I.P.J. Caraş-Severin.

Dou@ incendii au izbucnit
la sala sporturilor “30
decembrie” din Re}i]a
Cele două incendii au izbucnit la
un interval de nici trei ore unul de altul
în seara zilei de 13 ianuarie. Incendiul
a pornit din cauza oamenilor fără
adăpost, care au aprins bucăţi din
pardoseală ca să se încălzească.
Zilnic, oameni fără adăpost din
cartierele mărginaşe ale Reşiţei vin la
sala sporturilor din cartierul Moroasa.
Nu ca să practice vreun sport, ci ca să
fure şi să distrugă. Asta s-a întâmplat
şi de această dată când câţiva
oameni ai străzii au intrat în sală şi au
rupt parchetul şi alte obiecte din lemn.
Sala se află într-o situaţie incertă.
Primăria a predat-o Universităţii Eftimie Murgu pentru amenajarea unei
baze sportive. Deocamdată însă,
aceasta nu este decât vandalizată.
Cristian Franţ

A le}inat singur@ în
apartament
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Semenic a fost solicitată de o
vecină să intervină la un apartamente
de pe Aleea Galaţi deoarece proprietara, Ecaterina Moldovan în vârstă de
75 de ani, nu a mai fost văzută în
ultima vreme de către vecini. Pentru
că nu răspundea la interfon, pompierii
au spart un geam de la balcon şi au
găsit-o pe femeie căzută pe jos,
aceasta avî'ând în repetate rânduri
probleme de sănătate. Femeia a fost
preluată de medicii de pe echipajul de
pe ambulanţă şi transportată de
urgenţă la spital.
Femeia locuia singură în acel
apartament, deşi are un doi copii, un
băiat care este medic la petroşani şi o
fată care locuieşte în Timişoara.
Cristian Franţ

du-se cercetări pentru găsirea acestuia şi
redarea lui familiei.
Semnalmente: înălţime: 1.67 - 1.70 m,
greutate 55 - 60 kg, ochii căprui, păr şaten, faţa
ovală, bărbie ascuţită.
Semne particulare: un tatuaj pe braţ,
reprezentând probabil numele unui prieten.
La data dispariţiei era îmbrăcată cu geacă
de culoare kaki, pantalon blue-jeans de culoare albastră, pe cap purta o căciulă de culoare
gri iar în picioare cizme de cauciuc de culoare
neagră.
Cine poate oferi relaţii este rugat să sune
gratuit la numărul pentru situaţii de urgenţă 112
sau să anunţe cea mai apropiată unitate de
poliţie.
Cristian Franţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.01.2009
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Agent reclama publicitara: 1; Asistent medical
generalist: 5; Bucatar: 2; Consilier: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda:
60; Director institutie: 2; Electrician auto: 1; Instalator apa, canal: 5; Instalator ventilare si
conditionare apa: 5; Lucrator comercial: 2; Lucrator sortator deseuri: 3; Mecanic auto: 2;
Modelier lemn: 1; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 12; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 29; Ospatar: 3; Patiser:
1; Sofer autoturisme si camionete: 1; Strungar universal: 1; Sudor manual cu arc electric:
2; Tamplar universal: 2; Vanzator de ziare: 3; Vopsitor auto: 1;
ANINA: Asistent in relatii publice si comunicare: 1;
BĂILE HERCULANE: Agent vanzări: 1; Agent securitate: 1; Contabil: 0 + 1
absolvenţi; Muncitor necalificat in silvicultura: 1 + 1 persoane peste 45 de ani; Sef sectie
mecanizare: 1;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1; Modelier lemn: 1; Tâmplar universal: 6;
Muncitor necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 5;
BOZOVICI: Instructor auto: 1;
CARANSEBES: Agent de dezvoltare: 20; Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 2; Sofer autocamion, masina de mare tonaj: 1; Sudor manual cu arc
electric: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Agent securitate: 5; Asistent medical generalist: 1; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 20; Croitor: 19;
Camerista hotel: 4; Ospatar: 4; Receptioner de hotel: 3; Sofer autocamion/masina de
mare tonaj: 1; Subinginer mecanic: 1;
OŢELU ROŞU: Asistent in relatii publice si comunicare: 1; Casier: 1; Cofetar: 2;
Lucrator comercial: 2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 2; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 3;
TOTAL GENERAL: 260
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Guvernul a suplimentat cu 85 de milioane de lei suma destinată acordării
ajutorului de minimis pentru producătorii agricoli care au înfiinţat culturi de
toamnă în 2008 şi s-au încadrat în prevederile legale, potrivit unei hotărâri
de Guvern. Este vorba de aproximativ 300.000 de fermieri, care vor primi un
sprijin financiar de 200 lei/hectar pentru culturile agricole înfiinţate în
toamna anului trecut.

Reţinerea datelor
Privind procesul de elaborare a Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 298 din 18 noiembrie 2008, privind reţinerea
datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice
de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr.506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Legea nr. 298/2008 transpune, în totalitate, în dreptul intern
Directiva 2006/24/C.E. adoptată în cadrul Consiliului Justiţie şi
Afaceri Interne (J.A.I.) pe 15 martie 2006.
Documentul stabileşte obligaţia furnizorilor de servicii şi reţele
publice de comunicaţii electronice de a reţine timp de 6 luni
anumite date generate sau prelucrate.
Acestea pot fi puse la dispoziţia autorităţilor competente în
scopul utilizării în cadrul activităţilor de cercetare, descoperire şi
urmărire a infracţiunilor grave, aplicându-se doar datelor de trafic
şi de localizare a persoanelor fizice şi juridice, pentru identificarea
abonatului sau a utilizatorului înregistrat. Încă de la primul articol
este prevăzut faptul că această lege nu se aplică în ceea ce
priveşte conţinutul comunicării sau informaţiile consultate în timpul
utilizării unei reţele de comunicaţii electronice.
Competenţa monitorizării privind aplicarea prevederilor actului
normativ revine Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), aflată în coordonarea Senatului.
Solicitarea transmiterii de date reţinute potrivit prezentei legi se
realizează numai după ce a fost începută urmărirea penală, cu
autorizarea motivată a preşedintelui instanţei care judecă
respectiva cauză.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Public,
Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe, în
calitate de autorităţi competente, au obligaţia de a colecta şi
transmite datele statistice semestrial Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.
În calitatea sa de coordonator al implementării Directivei
2006/24/CE, M.C.S.I. are rolul de a prelua datele statistice
(numărul cazurilor în care informaţiile au fost furnizate autorităţilor
competente, perioada de timp scursă între data la care datele au
fost reţinute şi data la care autoritatea competentă a solicitat
transmiterea acestor date şi numărul de cazuri în care solicitările
de date nu au putut fi îndeplinite).
Totodată, M.C.S.I. va centraliza şi transmite anual Comisiei
Europene aceste statistici, care nu vor conţine date cu caracter
personal.
Potrivit art. 22 al actului normativ menţionat, normele
metodologice de aplicare se vor elabora în termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare (60 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, respectiv 21 ianuarie 2009) şi vor fi supuse spre aprobare
Guvernului. Normele metodologice elaborate de M.C.S.I. vizează
strict obligaţiile furnizorilor de servicii şi reţele publice de
comunicaţii electronice.
M.C.S.I. a elaborat o variantă de lucru a normelor metodologice care a fost supusă dezbaterii în luna decembrie a anului
2008 în cadrul unei reuniuni cu reprezentanţi ai furnizorilor şi
operatorilor de servicii de comunicaţii electronice. Observaţiile
acestora au fost analizate şi inserate în conţinutul actului normativ.
Începând cu data de 21 ianuarie, normele metodologice vor fi
supuse dezbaterii publice.
20.01.2009
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Retinerea datelor de trafic şi
localizare corespunzătoare a
serviciilor de acces la internet,
poşta electronică şi telefonie prin
internet se vor aplica începând cu
data de 15 martie 2009.

Înscrie-]i proiectul la concursul
„Ziua Siguran]ei pe Internet 2009”!
Copiii şi tinerii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 19 ani pot
trimite începând de astăzi, 13 Ianuarie, proiectele pentru
competiţia naţională cu tema “Familia mea Internaută!”
organizată pe data de 10 Februarie 2009, cu ocazia Zilei
Siguranţei pe Internet.
Principalul obiectiv al acestui eveniment este
conştientizarea de către copii şi tineri, dar şi de către părinţi,
a pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet. Astfel,
copiii şi tinerii între 6 şi 19 ani pot participa cu proiecte
multimedia în care vor încerca să ilustreze relaţia copii părinţi vizavi de utilizarea în siguranţă a Internet-ului în
familie. Proiectele se pot trimite până cel târziu pe data de 5
Februarie 2009, ora 12.00 (ora prânzului), câştigătorii
concursului urmând a fi premiaţi în cadrul Conferinţei de
presă ce va avea loc pe data de 10 Februarie 2009.
Formularul de trimitere a proiectului poate fi accesat la
adresa http://sid2009.sigur.info/inscriere-concurs.html.
Regulamentul complet, sfaturi privind realizarea proiectelor,
precum şi modul de înscriere şi trimitere a lucrărilor, sunt
publicate pe site-ul Sigur.info, la secţiunea „Ziua Siguranţei
pe Internet” 2009.
Concursul este organizat de către Consorţiul Sigur.info,
format din Organizaţia Salvaţi Copiii România, Positive
Media şi Focus Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi
Exploataţi Sexual, având ca scop dezvoltarea proiectului
“Sigur.info” destinat navigării în siguranţă pe Internet a
copiilor.
Evenimentul are ca parteneri instituţii publice şi mari
companii private, precum Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării, Microsoft România, Orange România, UPC
România şi ECDL România.
Partenerii media ai evenimentului sunt MinimaxTV,
Grupul de presă IDG, Edu.Genium.ro, BestGames.ro, KidsShop.ro, Copilul.ro şi ejocurigratis.ro.
Ziua Siguranţei pe Internet - Safer Internet Day este un
eveniment de anvergură europeană, desfăşurându-se
anual sub egida Reţelei Europene “INSAFE” - European
Safer Internet Network.
Organizaţia Salvaţi Copiii este coordonator naţional al
proiectului “Sigur.info” care funcţionează, începând cu data
de 1 Septembrie 2008, ca nod unic naţional destinat
siguranţei pe Internet. Proiectul are în componenţă activităţi
de promovare şi conştientizare a siguranţei online pentru
copii, o linie de informare de tip HelpLine şi o linie de
raportare de tip HotLine.
Partenerii acestui proiect sunt instituţii publice şi mari
companii private care au legătură, prin domeniul lor de
activitate, cu specificul proiectului: Ministerul Comunicaţiilor
şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
(ANDPC), Asociaţia Naţională a Internet Service
Providerilor din România (ANISP), Inspectoratul General de
Poliţie, companiile Microsoft România, Orange România şi
UPC România.
13.01.2009
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerul Finanţelor Publice a
anunţat miercuri că, începând cu 26
ianuarie, vor fi demarate plăţile
facturilor emise până la data de 31
decembrie 2008 şi neachitate de stat,
către firme.

Preciz@ri privind
indemniza]ia pentru
cre}terea copilului
Referitor la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului aducem în atenţia publicului interesat
următoarele noi informaţii:
1. Din datele statistice raportate
la MMFPS, pentru monitorizarea
acordării indemnizaţiei pentru
creşterea copilului, rezultă că, faţă de
numărul total de 174.300 beneficiari
ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului aflaţi în plată la 31 decembrie
2008, au fost primite la nivelul agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale un număr de aproximativ 12.600
solicitări de recalculare şi stabilire
drepturi de indemnizaţie, din care:
l 6.600 noi solicitări de acordare a
indemnizaţiei pentru cre ş terea
copilului (pentru prima dată) primite
de la primării
l 5.900 solicitări de recalculare a
indemnizaţiei pentru cre ş terea
copilului de la 600 lei la 85% din
media veniturilor realizate în ultimele
12 luni înainte de naşterea copilului.
Aşa cum rezultă din datele menţionate mai sus, până în prezent doar
circa 4% din persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului au solicitat, pe bază de
documente, recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.
2. Menţionăm că persoanele
beneficiare ale indemnizaţiei pentru
creşterea copilului vor primi până la
recalcularea dreptului, suma de 600
lei, iar după recalculare vor primi
indemnizaţia rezultată, inclusiv
sumele restante reprezentând diferenţele de calcul începând cu luna
ianuarie 2009.
Ministerul Finanţelor Publice din
România a anuţat recent o proiecţie
bugetară construită în jurul unei
creşteri economice de 2,5 la sută, cu
un deficit de cont curent prognozat
de 10,3 la sută, o inflaţie de cinci la
sută şi un deficit bugetar de doi la
sută. PIB-ul în preţuri curente va
ajunge, în 2009, la 579 miliarde lei, în
contextul unui curs de patru lei/euro.
Salariul mediu brut va creşte în acest
an de la 1.600 la 1.693 lei, iar câştigul
salarial mediu brut va creşte de la
1.790 la 1.820 lei (plus 5,8 la sută).

l Livrările de gaze din import către România au fost reluate miercuri dimineaţă l 24 Ianuarie - 150 de ani de la Unirea
Principatelor l BNR a interzis emiterea cecurilor, cambiilor şi biletelor la ordin, în format vechi l Comisia Naţională de
Prognoză anticipează pentru acest an un curs mediu de 4 lei/euro, comparativ cu nivelul anticipat în toamna anului trecut, de
3,6 lei/euro l Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să continue să se vaccineze împotriva gripei l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.543 privind modificarea caracteristicilor
unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale (M.O. nr. 814/04.12.2008)
l H.G. nr. 1.560 privind stabilirea pentru anul 2008 a
cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al
plăţilor naţionale directe complementare în sectorul
vegetal, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor
separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură
(M.O. nr. 814/04.12.2008)
Ordinul nr. 1.027 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse pentru modificarea Ordinului
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.
407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării
pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului
universitar (M.O. nr. 816/05.12.2008)
l O.u.G. nr. 189 privind managementul instituţiilor de
spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor
publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de
drept public (M.O. nr. 817/05.12.2008)
l Circulara nr. 41 a Băncii Naţionale a României pri-
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vind nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R. valabil
în luna decembrie 2008 (M.O. nr. 818/05.12.2008)
l H.G. nr. 1.538 privind modificarea art. 4 alin. (2) din
H.G. nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie (M.O. nr. 820/05.12.2008)
l Ordinul nr. 716
al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
457/2008 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
speciile de mamifere, altele decât cerb comun, cerb
lopătar, căprior, capră neagră şi muflon, şi de păsări
admise la vânătoare pentru sezonul de vânătoare
2008-2009 (M.O. nr. 820/05.12.2008)
l Ordinul nr. 5.177 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de
bacalaureat - 2009 (M.O. nr. 823/08.12.2008)
l Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei,

cercet ării şi tineretului nr. 5.177/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind
aprobarea calendarului şi a Metodologiei de
organizare şi desf ă şurare a examenului de
bacalaureat - 2009 (M.O. nr. 823 bis/08.12.2008)
l O.u.G. nr. 193 privind modificarea şi completarea
art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (M.O.
nr. 825/08.12.2008)
l O.u.G. nr. 195 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative din domeniul justiţiei (M.O. nr.
825/08.12.2008)
l O.u.G. nr. 208 pentru stabilirea unor măsuri privind
taxa pe poluare pentru autovehicule
(M.O. nr.
825/08.12.2008)
l O.u.G. nr. 209 pentru modificarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale (M.O. nr. 826/09.12.2008)
l Republicare - Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil (M.O. nr.
828/08.12.2008)

Banca Europeană pentru Investiţii
va contribui la finanţarea producătorilor
europeni de automobile, în condiţiile în
care sectorul operaţiunilor de creditare
ale băncilor comerciale este în
continuare blocat.

Conform estimărilor Comisiei, economiile din UE şi zona
euro vor înregistra o scădere a
ritmului de creştere de aproape
2% în 2009, urmând să îşi
revină treptat în 2010.

Preşedintele ales Barack Obama a devenit
marţi, 20 ianuarie, cel de-al 44-lea preşedinte
al SUA, după ce a depus jurământul pe Dealul
Capitolului pe Biblia pe care a jurat în 1861 şi
cel pe care şi l-a luat drept model, preşedintele
Abraham Lincoln.

Rusia este dispusă să colaboreze
cu noua Administraţie a SUA pe baza
"continuităţii principiilor Declaraţiei de
la Soci, semnate în luna aprilie 2008",
a declarat ministrul de externe al
Federaţiei Ruse.

A intrat în vigoare încetarea focului în Fâşia Gaza
Încetarea focului decisă în mod unilateral de Israel
în Fâşia Gaza a intrat în vigoare duminică, după ce
Cabinetul de securitate israelian a adoptat o rezoluţie
în favoarea unei încetări unilaterale a focului în Fâşia
Gaza, după 22 de zile de ofensivă israeliană. Hamas
nu este parte a acestui aranjament, este o organizaţie
teroristă şi cu teroriştii nu se fac aranjamente a
declarat premierul Olmert.

Israelul "şi-a atins obiectivele şi chiar le-a depăşit",
dând o "lovitură puternică" mişcării Hamas şi
restabilind "capacitatea de descurajare" a statului
evreu, a estimat premierul Ehud Olmert.
Liderul Hamas Mussa Abu Marzuk, stabilit la
Damasc, a anunţat şi el încetarea focului în Fâşia
Gaza, cerând Israelului să îşi retragă trupele din
teritoriul palestinian în termen de o săptămână.
Armata israelieană a demarat duminică o "retragere
progresivă" din Fâşia Gaza.
Statele Unite ale Americii şi-au exprimat satisfacţia
faţă de anunţarea încetării focului, iar Marea Britanie a
estimat că anunţul va aduce o "mare uşurare".
Germania, Franţa şi Marea Britanie s-au declarat
pregătite să contribuie la lupta împotriva contrabandei
cu arme spre Fâşia Gaza, într-o scrisoare comună
adresată premierului israelian Ehud Olmert şi
preşedintelui egiptean Hosni Mubarak.
În cele trei săptămâni de ofensivă, au fost ucişi cel
puţin 1.300 de palestinieni, între care pese 400 de
copii şi peste 100 de femei, iar 5.300 de persoane au
fost rănite, potrivit serviciilor de urgenţă din Gaza.

Potrivit Centrului palestinian pentru drepturile omului,
65% dintre cei morţi sunt civili.
De partea israeliană, zece militari şi trei civili au
fost ucişi în aceeaşi perioadă. Armata israeliană a estimat la peste 500 numărul combatanţilor Hamas ucişi.
Premierul Ehud Olmert şi-a exprimat regretul faţă
de numărul mare de victime civile în rândul
palestinienilor.
Ofensiva Israelului a început ofensiva sâmbătă, 27
decembrie 2008, printr-un val de atacuri aeriene şi cu
rachete asupra obiectivelor din întreaga Gaza. Oficial,
a fost declanşată după ce Hamas nu a reînnoit un
armistiţiu de şase luni, care a expirat la 19 decembrie,
intensificând tirul cu rachete spre teritoriul statului
vacin. În Netivot, Israel, un om este ucis în urma unui
atac palestinian cu rachete. După o săptămână de
lovituri aeriene, sâmbătă, 3 ianuarie, trupele israeliene
intră nordul Gazei, iniţiind anticipata ofensive terestră.
Militanţii palestinieni din Gaza au lansat circa 1000 de
rachete şi mortiere de la începutul operaţiunilor, potrivit armatei israeliene. Sâmbătă, 17 ianuarie, Ehud
Olmert, anunţă un armistiţiu unilateral în Fâşia Gaza.
Ofensiva - cea mai dură declanşată vreodată în
Gaza - a stârnit critici vehemente şi proteste la nivel
international din parte unor importante organizaţii.
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a propus un guvern de uniune naţională care să pregătească alegerile legislative şi prezidenţiale în Cisiordania şi
Fâşia Gaza. Preşedintele Abbas îşi exercită autoritatea doar în Cisiordania, pentru că din 2007 mişcarea
islamistă Hamas controlează Fâşia Gaza. Încercările
egiptene de mediere între facţiunile palestiniene rivale
Fatah şi Hamas au eşuat ultima oară în noiembrie,
anul trecut. Hamas anunţa atunci că Abbas nu mai are
nici o autoritate la încheierea mandatului său
prezidenţial de patru ani, în ianuarie 2009.
În Israel vor avea loc alegeri anticipate la 10
februarie. Duminică a început campania electorală.
Cele 34 de partide ce se prezintă în 10 februarie au
început campania electorală înainte de prima lovitură
aeriană israeliană în Gaza, dar cu ţara în stare de
război, campania electorală a fost oprită. Principalul
efect politic al războiului a fost creşterea sprijinilui
pentru ministrul Apărării Ehud Barak, liderul Partidului
Laburist. Popularitatea lui a împins în sus şi Partidul
Muncii, creditat cu 9 până la 11 locuri din cele 120 de
locuri ale Knessetului înainte de război şi acum va
obţine 14-16 de locuri, in functie de sondaje. Sondajele mai arată că partidul de guvernământ Kadima, în
frunte cu ministrul de externe Tzipi Livni, a pierdut
sprijin pe parcursul celor trei săptămâni de campanie,
şi se găseşte semnificativ în spatele rivalului Likud.
Fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu, liderul
partidului, este favorit clar pentru a deveni următorul
premier al Israelului. În situaţia actuală, orice reluare a
atacurilor cu rachete din Gaza, în cele trei săptămâni
ce urmează până la vot, ar însemna un dezastru
electoral total pentru Kadima şi Partidul Muncii.

Border Breakers, premii muzicale
pentru arti}ti cu o carier@
interna]ional@
Muzicieni europeni recompensaţi pentru albumele
de debut cu cele mai mari încasări.
Zece noi staruri ale muzicii europene se vor afla sub
lumina reflectoarelor în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor European Border Breakers . Menite să
recompenseze succesul înregistrat în rândul unui
public cât mai numeros, premiile muzicale europene li
se acordă muzicienilor ale căror albume s-au vândut
cel mai bine în ţările Uniunii Europene, excluzând ţara
de origine.
Laureaţii de anul acesta sunt nume sonore în muzica europeană a momentului - Adele (Regatul Unit),
Alphabeat (Danemarca), AaRON (Franţa), Cinema
Bizarre (Germania), The Dø (Franţa), Kraak & Smaak
(Olanda), Ida Corr (Danemarca), Lykke Li (Suedia),
The Script (Irlanda) şi The Ting Tings (Regatul Unit).
Premiile vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii
televizate care se va desfăşura în oraşul olandez
Groningen, în deschiderea festivalului muzical
EuroSonic Noorderslag . Evenimentul va fi găzduit de
prezentatorul britanic de televiziune Jools Holland şi va
reuni atât câştigătorii ediţiei din acest an, cât şi laureaţi
ai ediţiilor precedente.
Premiile European Border Breakers, aflate deja la a
şasea ediţie, reprezintă o formă de recunoaştere a
succesului internaţional şi vin, totodată, în sprijinul
industriei muzicale europene, în care îşi desfăşoară
activitatea aproximativ 600 000 de persoane.
Unii dintre câştigătorii ediţiilor anterioare sunt artişti
consacraţi astăzi, precum Carla Bruni, Tokio Hotel,
Damien Rice, The Fratellis şi Gabriel Rios, solist de
origine portoricană, stabilit în Belgia, care va susţine un
recital în cadrul ceremoniei de anul acesta. Spectacolul
va fi înregistrat şi difuzat prin reţeaua European
Broadcast Union a posturilor de radio şi televiziune,
sâmbătă, 17 ianuarie, începând cu ora 20:15 (CET).
Printre câştigătorii de anul trecut s-a numărat şi
trupa finlandeză de rock Sunrise Avenue, recompensată pentru succesul albumului „On The Way to Wonderland”. Mikko Saukkonen, managerul responsabil de
promovarea etichetei Bonnier Amigo a formaţiei, spune
că premiul câştigat a îndreptat atenţia lumii muzicale
către trupa sa care, în prezent, înregistrează cel de-al
doilea album. „Sunt sigur că acest premiu va ajuta
formaţia în viitor”, a adăugat Mikko Saukkonen.

l În Rusia a intrat în vigoare noua Constituţie care prevede prelungirea duratei mandatului prezidenţial şi legislativ l Staţia
Spaţială Internaţională (ISS) nu va mai primi turişti după 2009, când echipajul va creşte de la trei la şase l Ucraina şi Rusia au
consultări cu privire la delimitarea graniţelor maritime dintre cele două ţări în Marea Neagră şi Marea Azov în 21-22 ianuarie l
India a testat cu succes o rachetă de croazieră, într-un deşert apropiat de frontiera cu Pakistanul l

Un nou acord Gazprom - Naftogaz
Concernul rus de gaze Gazprom şi societatea ucraineană Naftogaz au semnat acordurile privind livrarea de
gaze ruseşti către Ucraina şi tranzitul acestora spre
Europa pe o perioadă de zece ani.
Premierul ucrainean Iulia Timoşenko s-a aflat luni la
Moscova, unde a asistat la semnarea contractelor privind
livrările de gaz pentru Ucraina şi tranzitarea gazelor
ruseşti către Europa pe teritoriul ucrainean. Premierii
Vladimir Putin şi Iulia Timoşenko au anunţat duminică, la
Moscova, că au ajuns la un acord pentru reluarea
tranzitului gazelor ruseşti către Europa, fără a oferi însă
prea multe detalii despre înţelegerile dintre ei.
"Nu pot să nu recunosc că discuţiile cu partea rusă au
fost destul de dificile, dar noi am ajuns la un acord care
permite semnarea tuturor contractelor vizând atât aprovizionarea cu gaze ruseşti a Ucrainei pe anul 2009, cât şi
reluarea livrărilor de gaze din Rusia spre Europa, prin
teritoriul ucrainean", a declarat Iulia Timoşenko, într-un
comunicat difuzat de cabinetul de miniştri de la Kiev. În
cadrul conferinţei de presa comune cu omologul sau
ucrainean, premierul rus Vladimir Putin a declarat reprezentanţilor media că, în cursul negocierilor, s-a convenit
asupra unei reduceri cu 20% a preţului la livrările de gaze
ruseşti pentru Ucraina în anul 2009, cu condiţia menţinerii
actualului tarif la tranzitul de gaze ruseşti pe teritoriul
ucrainean. În prezent, Rusia plăteşte o taxă de doar 1,6
dolari pe mia de metri cubi de gaze la 100 de kilometri, în
timp ce tariful european la tranzit este de 3,2 dolari pe mia
de metri cubi pe distanţa de 100 de kilometri.

Înaintea întrevederii cu premierul rus Vladimir Putin,
şefa executivului de la Kiev a subliniat, într-un comunicat,
că prerogativele negocierilor în privinţa gazelor cu Rusia
aparţin strict guvernului său, dându-i astfel de înţeles preşedintelui Viktor Iuşcenko şi anturajului acestuia să nu se
mai amestece în rezolvarea crizei gazelor cu Rusia. Timoşenko a menţionat că guvernul său îşi asumă întreaga
responsabilitate pentru rezolvarea divergenţelor pe tema
gazelor cu Rusia, iar pentru a acţiona în mod eficient şi de
o manieră responsabilă în cadrul diplomaţiei gazelor se va
urmări doar o singură linie, cea guvernamentală. Şefa
executivului ucrainean a avertizat pe această cale că nu
va permite nimănui să ducă în paralel discuţii cu Moscova
şi să dea ordine societăţii Naftogaz. "Într-un cuvânt, am
nevoie de două lucruri simple: să nu mi se pună beţe în
roate şi să nu mi se înfigă cuţitul pe la spate", a declarat ea,
după ce preşedinţia de la Kiev a numit-o în urmă cu o
săptămână "agenta Moscovei", potrivit Agerpres. În replică, Preşedintele ucrainean Viktor Iuşcenko a specificat că
Iulia Timoşenko dispune de toate prerogativele pentru
semnarea acordurilor pe tema gazelor cu Rusia.
La 1 ianuarie Moscova a sistat tranzitul de gaz pentru
Ucraina invocând datoriile restante ale Kievului, acuzând
în acelaşi timp Ucraina că sustrage din gazul care îi
tranzitează teritoriul şi este destinat de fapt europenilor.
Ţările cele mai afectate de retorica Kiev - Moscova dar şi
de ruptura Iuşcenko - Timoşenko, au fost Bulgaria,
Slovacia (din UE), Serbia, Bosnia şi Macedonia. Alte ţări
grav afectate: 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.
În numărul trecut, Prisma a prezentat pe larg evoluţia
acestei crize.
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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 GPS Navigator Sony
NV-U93T, diagonal ă ecran
mare 4,8 ţoli 122 mm, 300 €,
nou. Tel. 0723-610400.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.
Ofer spre adopţie c ă ţei
maidanezi vaccinaţi iubitorilor
de animale. Tel. 0741-996869.
Vând joc Sony Play Station
2, manete, 10 jocuri, 360 lei.
Sony Play portabil, jocuri, 410
lei sau schimb cu telefon mobil.
Jocuri originale PS2, PS3 şi
PSP 30 lei bucata. Tel. 0732327440.
Cumpăr elemente şi cherestea stare verde din stejar, gorun,
tivită şi netivită, grosime tăiere
29 şi 55 mm, buşteni furnir din
stejar/gorun, fag, frasin, paltin,
cireş. Tel. 0754-892767.
Vând maşini de cusut de
colecţie foarte vechi diferite
mărci şi serii. Tel. 0256-320431.
Vând bibliotecă Nina lux.
Vând canapea extensibil ă,
negociabil. Tel. 0355-809780.
Vând chitară nouă marca
Tucson clasică 4/4. Preţ 275 lei.
Tel. 0769-235390.
Vând convector, tiraj forţat.
Tel. 0730-379227.

Vând pompe electrice de
benzină orice tip,capuri distribuitoare, pompe electrice alimentare diesel. Tel. 0744-852658.
Vând Matiz 2007, 1.200 €.
Tel. 0755-61558.
Vând buldo-excavator cu 4
cupe, stil nemţesc, 4.000 € neg.
Tel. 0755-61558.
Vând tractor U650 cu remorcă, cauciucuri noi şi baterie, 3.000
€ neg. Tel. 0755-615558.

Persoană fizică închiriez
garaj şi spaţiu comercial Govândar recent renovat. Tel. 0744849624.
Vând Golf 2, 1.8 gti 16 valve,
150 cp, geamuri electrice, închidere centralizată, oglinzi electrice, jante aluminiu, turelă. Tel.
0721-129662.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Doresc să îngrijesc un copil.
Tel. 0255-221149.
Doresc să iau lecţii de
engleză la domiciliul meu. Tel.
0255-230714.
Execut zidărie, zugrăveli
interioare şi exterioare, gresie,
faianţ ă , rigips, acoperi ş uri,
mansardări, ziduri din piatră, la
preţuri minime. Tel. 0743907757.
Transport persoane în
Austria şi Germania. Tel. 0745655581.
Vând Peugeot Boxer 1996,
Sonorizez următoarele eveverificare tehnică 2010, acte la nimente: nunţi, botezuri, petrezi. Tel. 0755-615558.
ceri de firmă etc. Tel. 0770Cumpăr genţi Passat fabri- 479506, 0721-606034.
caţie 2000. Tel. 0355-809780.
Vând Dacie 1410 şi pentru
piese schimb. Tel. 0355-809615
Vând Passat unic proprietar
Vând apartament 3 camere
stare impecabilă motor 1,6 benzinar an 1984, preţ 1.200 neg. + pivniţă lângă Poştă în Luncă.
0770-506613, 0740-215187.
Reşiţa. Tel. 0727-145623.
Închiriez casă mobilată în
Vând 4 jenţi cu cauciucuri
Opel, 225/45/17/91Y 300 km/h. zona Triaj, toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Tel. 0723-878227.
Vând casă în com. Măureni,
Vând VW Passat TDi, an
1998, full option inclusiv piele. 4 camere, grădină şi alte anexe.
Preţ 5.500 €. Tel. 0723-878227. Tel. 0726-211098.

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:
25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente
sunaţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

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

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
| 22 - 28 Ianuarie 2009 | PRISMA

6

Vând urgent apartament 3
camere, conf. I, semidecomandat, 4/4, Govândar, preţ negociabil. Tel. 0723-722437, 0770479039, 0751-635005.
Vând urgent garsonieră în
stare perfectă, cu toate dotările,
zona Govândari, sau schimb cu
apartament 2-3 camere cu
diferenţă. Tel. 0742-401489.
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.
Ofer spre închiriere garsonieră ocupabilă imediat, utilată
complet. Tel. 0729-568046.
Persoană fizică închiriez
garaj şi spaţiu comercial Govândar recent renovat. Tel. 0744849624.
Vând casă cu 3 camere în
Bocşa Montană, îmbunătăţită
modern, cu gaz, satelit, cu grădină şi vie. Tel. 0724-700792.
Apartament 2 camere confort 2, centrală, termopane, uşă
metalică, gresie faianţă, podele,
mobilă la comandă modernă,
ocupabil imediat, preţ 33.000 €.
Tel. 0744-780521.
Schimb apartament 2 camere confort 2 etaj 1 cu garsonieră
+ diferenţă. Tel. 0741-731203.
Vând apartament 2 camere
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, preţ negociabil.
Tel. 0722-545196.
Cumpăr garsonieră în bloc
de apartamente Micro I, Micro III
sau Moroasa indiferent de
îmbunătăţiri. Ofer 16.000 €. Tel.
0740-014117.
Vând teren Calea Ţerovei pt.
construcţie casă, vilă, 5.000 mp.
50.000 €. Tel. 0748-624086.
Vând urgent garsonieră în
stare bună, termopan, mobilă,
uşă blindată. Tel. 0355-801355,
0747-617306.
Persoană fizică vând apartament 4 camere zona piaţa
Reşiţa Sud parter. Tel. 0728172787.
Vând apartament 3 camere
decomandat, confort 1, zona
Intim. Tel. 0730-013274 după
ora 18.
Închiriez apartament 3 camere decomandat, centrală,

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
12 ian. 09
13 ian. 09
14 ian. 09
15 ian. 09
16 ian. 09
19 ian. 09
20 ian. 09
21 ian. 09

Lei noi
87,0525
84,6429
85,9015
84,8932
85,3044
87,6031
89,0206
92,2861

Nume
Adresa

Anunturi
,

zona Intim. Tel. 0730-013274
după ora 18.
Închiriez avantajos cameră
cu baie, în blocul funcţionarilor,
în Luncă la piaţa mică. Tel.
0726-125935.
Închiriez în Moroasa apartament 2 camere decomandat,
mobilat, utilat, aproape de
centrul. Tel. 0726-125935.
Vând apartament 3 camere
Luncă preţ neg. Tel. 0768439923.
Închiriez garsonier ă în
Moroasa la Fluturelu, renovată
şi mobilată. Tel. 0726-125935.
Vând cameră de cămin cu
baie, în blocul funcţionarilor, în
Luncă, 26 mp. Preţ avantajos.
Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Mociur, f.
spaţioasă, 39 mp. Avantajos.
Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere
în Moroasa, aproape de centru,
parter, posibilităţi vad comercial, renovată şi mobilată. Tel.
0726-125935.
Vând sau închiriez în Băile
Herculane, lângă piaţă, apartament 2 camere decomandat,
complet renovat şi mobilat. Tel.
0726-125935.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren pentru
o casă sau pensiune, toate
utilităţile. Tel. 0726-125935.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere complet utilat.
Tel. 0741-636128.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată şi grădină, telefon,
cablu tv, complet mobilatp sau
nemobilat ă (centru). Pre ţ
25.000 €. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
garaj, pivniţă, et. 1 din 4. Tel.
0770-751533.
Persoană fizică, vând cămin
cu 2 camere, cu uşă metalică,
ceas gaz, convector, instalaţii
electrice sanitare noi, ocupabil
imediat. Preţ 12.600 euro. Tel.
0770-746033 sau 0728-213320
Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandat, în
Luncă, 2 băi, 2 balcoane, termopane, centrală, climă, et. 3
îmbunătăţit, preţ 65.000 € neg.
Tel. 0724-539503.
Vând apartament 3 camere
+ pivniţă lângă Poşta Luncă.

Tel.0770-506613, 0740-215187
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat în
Luncă, 2 băi, 2 balcoane,
termopane, centrală, climă, et.
3, îmbunătăţit. Preţ 65.000 euro
negociabil. Tel. 0724-539503.

Matrimoniale
Signora seria, bella, educata, sensibile, 45 anni, laureata in
giurisprudenza, vorrei conoscere un uomo italiano libero, serio,
manierato per un raporto di
duratura, massima serieta. Tel.
0742-401489.
Tânăr 39 ani, 1,75, 76 kg,
manierat, brunet, ochi verzi,
doresc cunoştinţă cu o doamnă
pt. prietenie, căsătorie. Tel.
0731-754476, 0355-804182.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- ianuarie

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

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - ianuarie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile
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Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
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 apart. 4 camere conf. 1 decomandat, et. 3/4, centrală zona centru.
Preţ 85.000 €.Tel. 221529, 0724-302616
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.

Agentii
, matrimoniale
Agenţia 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 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.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-ră modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, 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.
Agenţia ADRIANA la tel. 0256-207.279

Drumul cel mai uşor spre casa ta!
Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!
Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
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, Micro 4, et.3/4,30mp,
mobilată, preţ 18.000 €, cod anunţ 00367
Vând 2 camere cămin, Constructorilor,
27 mp, preţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând gars. Mociur, convector, gaz, apă
caldă, perete exterior izolat, baie mare, 28
mp, preţ 17.500 € neg. cod anunţ 00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 12.200 € negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată şi mobilată, preţ
25.000 €, cod anunţ 00368.
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 gars., bd. Revoluţia din Dec. etaj
3/4, 37 mp, podele laminate, termopane,
preţ 22.000 € neg. cod anunţ 00226.
Vând gars. Mociur, etaj 1/4, 37.57 mp,
îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbunătăţit, termopane, centrală termică,
uşi interioare schimbate, preţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.
Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Lunca, etaj 1/4,
îmbunătăţit, bucătărie mobilată, centrală
termică, uşi interioare schimbate, preţ
30.000 €, cod anunţ 00366.
Vând ap. 2 camere, 55 mp, conf.1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10,
îmbunătăţit, termopane, centrală, uşi interioare schimbate,preţ 33.000€, cod 00364
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ 35.000
€, cod anunţ 00293.
Vând ap. 2 camere, 50 mp, conf. 2, semidecomandat, Govândari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 36.500 €, cod 00294.
Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbunătăţit, decomandat, zona Govândari, etaj 2/4, îmbunătăţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.
Vând ap.2 camere, 57 mp, conf.1, semidecomandat, Govândari, etaj 9/10, fără
îmbunătăţit, preţ 28.000€,cod anunţ 00298
Vând ap. 2 camere, 65 mp, conf.1, decomandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbunătăţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.
Vând apart. 2 camere zona Govândari,
parter/4, 60 mp, confort 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri,
preţ 37.000 € negociabil, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, 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, bucătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, uşă lemn,
preţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, confort
1, decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane, centrală termică, gresie, faianţă, parchet, preţ 60.000 € neg. cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,
confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-

pane, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.
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 38.000 € neg.
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, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, 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, 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 40.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apart. 3 camere, Luncă, confort
1, semidecomandat, parter/2, centrală
termică, bloc de cărămidă, parchet, preţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând ap.3 camere, Moroasa, confort 2,
semidecomandat, et. 3/4, centrală termică,
preţ 40.500 € negociabil, cod anunţ 00276.
Vând ap. 3 camere, Reşiţa Sud, conf.1,
decomandat, 113 mp, et. 10/10, centrală
termică, 2 băi, 2 balcoane, uşă metalică,
termopane, preţ 75.000 € neg. cod 00250.
Vând ap. 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, confort 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
confort 1, semidecomandat, 82 mp + boxă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, preţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.
Vând ap. 3 camere, conf.1, decomandat, et. 8/8,Govândari, 83.74mp, termopane, centrală, 2 balcoane închise, mobilat,
tavane false, preţ 49.000 € neg. cod 00165
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, uşă metalică, uşi interioare schimbate, izolat, termopane, centrala, preţ 65.000 € 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 85.000 € 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
Complex rezidenţial în loc. Văliug, cu
posibilitatea achiziţiei terenului sau casei
în roşu sau la cheie, preţ negociabil.
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TENIS - AUSTRALIAN OPEN

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL MASC.
Romania sparge gheata in Croatia. Reprezentativa
masculina de handbal a Romaniei a obtinut, luni, prima victorie la
Campionatul Mondial din Croatia, invingand echipa Argentinei cu
30-26 (15-13), la capatul unui meci dominat de la inceput si pana la
sfarsit. Golgeterul echipei Romaniei a fost Valentin Ghionea,
acesta marcand 9 goluri din zece situatii de poarta. Au mai punctat:
Eremia Paraianu (6), Adrian Petrea (4), George Buricea si
Gheorghe Irimescu (3), Rares Jurca si Mihai Rohozneanu (2) si
Sandu Iacob (1).
Portarul Rudi Stanescu a avut o evolutie foarte buna, reusind
sa incheie meciul cu un procent de 32 la suta (12/37). S-a mai
remarcat cu o interventie Mihai Popescu, acesta reusind sa pareze
o aruncare de la 7 metri.
Fara victorie in primele doua meciuri din Grupa A, Romania si
Argentina s-au duelat in deschiderea zilei a treia de la Campionatul
Mondial, miza disputei fiind reprezentata de ocuparea locului trei la
finalul fazei preliminare a competitiei.
Invinsi la zece goluri de Franta si la trei goluri de Ungaria, tricolorii pregatiti de Aihan Omer au demonstrat ca-si merita locul la
marea intrecere a handbalului mondial, dominand inca din start jocul cu sud-americanii. Joi se joaca meciul cu Slovacia (ora 18:00).

Pavel a terminat-o cu tenisul. Tenismanul român Andrei
Pavel şi-a anunţat retragerea din activitate, după ce a abandonat
în partida cu Andy Murray din primul tur de la Australian Open, din
cauza durerilor la spate, relatează Mediafax.
Scoţianul Murray conducea cu scorul de 6-2, 3-1, când Pavel,
aflat pe locul 1.141 în lume, a fost forţat să abandoneze.
Românului i-a fost aplicat un tratament la spate la finalul setului
întâi, însă el nu a putut termina meciul. Sportivul nostru a fost al
doilea cel mai bătrân jucător participant la acest turneu, după
francezul Fabrice Santoro.
"Nu mai vreau să mai încerc, nu mai vreau să îmi risc sănătatea
doar pentru a evolua încă un turneu. Nu vreau să fiu nevoit să mă
operez din nou. Nu mai vreau. De ce să o fac? Am 35 de ani într-o
săptămână şi nu sunt Lance Armstrong", Andrei Pavel.
Pavel a precizat că problema de sănătate este o recidivă a unei
leziuni pe care o are de aproximativ opt ani, şi anume o deplasare a
unei vertebre.
Carte de vizită Andrei Pavel:
l Jucător profesionist din 1995
l Titluri ATP câştigate la simplu: Tokyo 1998, Sankt Poelten
2000, Montreal 2001
l Titluri ATP câştigate la dublu: Bucureşti 1998, Kitzbuhel 2005,
Auckland 2006
l Cea mai bună clasare ATP: locul 13, în 2004
l Suma totală câştigată din premii: 5.090.712 de dolari. Prin
comparaţie, Ilie Năstase, singurul român care a ajuns vreodată pe
locul I ATP, a câştigat 2.076.761 de dolari din tenis şi a triumfat în
57 de turnee.

HANDBAL FEMININ
Campioana Romaniei la handbal feminin, Oltchim Ramnicu
Valcea, si-a aflat adversarele din faza secunda a grupelor Ligii
Campionilor, acestea fiind Gyor ETO (Ungaria), Buducnost
(Muntenegru) si Krim Mercator Ljubljana (Slovenia). Meciurile din
grupa 2 principala se vor desfasura intre 4 februarie si 22 martie,
primele doua clasate calificandu-se in semifinalele competitiei.
In prima grupa principala se vor infrunta Hypo Viena (Austria),
Viborg (Danemarca), Ikast Brande (Danemarca) si Podravka
Vegeta Koprivnica (Macedonia).

VOLEI
Campioana Romaniei, CSU Metal Galati, a pierdut disputa de
pe teren propriu cu Fakro Muszynianka, programata marti seara in
ultima etapa din Grupa C a Ligii Campionilor la volei feminin.
Polonezele au castigat cu 3-1, pe seturi 20-25, 25-20, 25-17, 2521, revansandu-se pentru infrangerea din tur.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
16 ian - 01 feb:
19 ian - 01 feb:
21 - 23 ian:
24 ian:

HAND. MASC. - Campionatul Mondial, Croatia;
TENIS - Australian Open, Melbourne;
RALIURI - IRC - Raliul Monte Carlo, Etapa 1 ;
SCHI ALPIN - CM - Slalom masc, Kitzbuehel, AUT.

DE VĂZUT LA TV:
MOTORSPORT: Raliuri - IRC - Raliul Monte Carlo, Prima etapa
Vineri Eurosport 2 ora 20:30
TENIS: Australian Open
Sambata Eurosport ora 10:30
PATINAJ ARTISTIC: Camp. European 2009, Gala Laureatilor
Duminica TVR 2 ora 15:30
SARITURI CU SCHIURILE: Campionatul Mondial, Canada
Duminica Eurosport ora 20:30
CURSE DE MASINI: Cursa de 24 de ore de la Daytona
Duminica Eurosport 2 ora 22:00
POLO: Superliga Nationala: Dinamo - Leonardo Oradea
Miercuri TVR 2 ora 16:00

Joi/22 Ianuarie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 26 Ianuarie

SPORTURI DE IARNA
Elvetianul Didier Defago a produs o mare bucurie publicului
iubitor de schi alpin de la Wengen, castigand sambata spectaculoasa coborare desfasurata intr-un decor splendid. Cronometrat
la sosire cu timpul de 2 minute, 31 de secunde si 98 de sutimi,
Defago l-a invins pe americanul Bode Miller, impiedicandu-l pe
acesta sa se impuna pentru al treilea an la rand in cea mai grea
coborare din Cupa Mondiala. Podiumul a fost completat de Marco
Sullivan, un alt schior din Statele Unite ale Americii. Pentru Didier
Defago aceasta este a doua victorie a carierei si prima intr-o cursa
de coborare. Primul succes a fost obtinut in 2002 in proba de
Super-G de la Val Gardena.
Victorie mare pentru slovena Tina Maze in uriasul de casa
programat la Maribor, sportiva in varsta de 26 de ani impunanduse cu un avans de 39 de sutimi in fata italiencei Denise Karbon.

Vineri/23 Ianuarie

Timişoara
+10ºC
+6ºC

Hănescu merge mai departe, Cîrstea pleacă acasă
Victor Hănescu s-a calificat în turul doi al turneului din Australia,
după ce l-a învins, cu scorul de 3-6, 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4), 8-6, pe
cehul Jan Hernych. El urmează să-l întâlnească pe israelianul
Dudi Sela.
Sorana Cîrstea a fost înfrântă în primul tur de Melinda Czink,
din Ungaria, cu scorul de 6-2, 6-2.
Monica Niculescu s-a calificat, în turul doi la Australian Open,
după ce a învins-o pe britanica Katie O'Brien, cu scorul de 6-4, 6-4.
Monica va juca în turul următor în compania Sarei Errani, din Italia.
Edina Gallovits a trecut şi ea de primul tur, după ce a învins-o
pe italianca Maria Elena Camerin, cu scorul de 6-2, 2-6, 6-3. În
turul doi, Gallovits va juca împotriva rusoaicei Vera Zvonareva.

Sâmb@t@/24 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +9ºC
+5ºC

+11ºC
+7ºC

Caransebeş

+12ºC
+4ºC

+9ºC
+4ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+4ºC

+11ºC
+7ºC

Marţi, 27 Ianuarie

Timişoara

+9ºC
+4ºC

+9ºC
+1ºC

DAKAR 2009
Ediţia 2009 a Raliului Dakar,
prima găzduită de continentul
sud-american, s-a încheiat cu
victoria istorică a sud-africanului Giniel de Villiers (Volkswagen), prima pe care şi-o trece în
palmares constructorul german
şi care coincide cu primul succes al unei maşini propulsate de
un motor diesel în cel mai dur
test de cross country din lume.
Cu acest rezultat Volkswagen
reuşeşte să pună capăt unei
dominaţii categorice a constructorului japonez Mitsubishi,
exprimată pe parcursul ultimelor 7 ediţii ale Dakar-ului.
Pornind ca principală favorită, Mitsubishi, care a mizat în
acest an pe noul Racing Lancer
şi pe un trio de piloţi cu ştate
vechi în Dakar, nu a reuşit să
convingă. Hiroshi Masuoka a
abandonat pe chiar al doilea
sector cronometrat al competiţiei, Luc Alphand în etapa a
şasea, urmat de Stéphane
Peterhansel o zi mai târziu. Nani
Roma a rămas singur să apere
onoarea japonezilor, nereuşind
la final decât o clasare pe locul
10, la 11 ore şi jumătate de
învingător.
Oarecum paradoxal, marile
vedete ale Dakar-ului din acest
an au fost doi piloţi care nu au
reuşit să ajungă la final.
Primul este qatarezul
Nasser Al-Attiyah (BMW), care
a reuşit evoluţii excelente în
primele etape, fiind însă eliminat la finalul celei de-a şasea
zile după ce a ratat o serie de
puncte obligatorii de control.
Cea de-al doilea este, fără
nici un dubiu, Carlos Sainz, care
s-a instalat la conducere după
eliminarea lui Al-Attiyah,
reuşind să construiască, etapă
după etapă, un avans care îl
dădea, la un moment dat, ca
învingător sigur al competiţiei.
Cursa spre victorie a spaniolului
a fost însă întreruptă de albia
secată a unui curs de apă, notată într-un mod absolut eronat
în Road Book de organizatori.
Sainz a plonjat de la peste 4
metri, maşina sa oprindu-se pe
plafon pe fundul albiei, eforturile
sale depuse pe parcursul a 12
zile fiind zădărnicite de o eroare
care nu i-a aparţinut.
La clasa moto, castigatorul
din acest an este Marc Coma
(KTM).

Duminic@/25 Ianuarie
Timişoara

Caransebeş

+7ºC
+6ºC

Reşiţa

Caransebeş

+1ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +1ºC
0ºC

Oraviţa +11ºC
0ºC

+8ºC
+6ºC

Miercuri, 28 Ianuarie Joi, 29 Ianuarie

Vineri, 30 Ianuarie

+6ºC
-2ºC

+6ºC
0ºC

Sâmbătă, 31 Ian.

Duminică, 1 Februarie

Reşiţa

+10ºC/+2ºC

+2ºC/-4ºC

+7ºC/+2ºC

+10ºC/+3ºC

+10ºC/+3ºC

+11ºC/+4ºC

+10ºC/+3ºC

Timişoara

+9ºC/+2ºC

+3ºC/-6ºC

+7ºC/+1ºC

+9ºC/+3ºC

+10ºC/+2ºC

+11ºC/+3ºC

+10ºC/+3ºC
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