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Asociaţia Euroland Banat a organizat
ieri, 28 ianuarie la Muzeul Banatului
Montan din Reşiţa o conferinţă de presă
prilejuită de finalizarea proiectului „Zona
Munţilor Semenic între Pozitiv şi Nega
tiv” ce s-a desfăşurat pe parcursul a 12
luni.

Cu o valoare totală de 17.500 dolari,
proiectul şi-a propus să sporească
gradul de informare a tinerilor, şi nu
numai, cu privire la protecţia şi grija faţă
de mediul înconjurător. În acest sens au
fost organizate seminarii şi conferinţe pe
teme ecologice, au fost editate pliante,
broşuri, postere informaţionale şi a fost
realizat un ghid de educaţie pentru
protecţia mediului. Acesta se doreşte a fi
un proiect pilot în ceea ce înseamnă
educaţia tinerilor în probleme de mediu
şi conţine un ghid în format electronic

destinat profesorilor care doresc să facă
educaţie ecologică. CD-ul are încorporat
toate lucrările desfăşurate în timpul pro
iectului precum şi albumul foto realizat
de tineri în decursul celor 12 luni. Andrei
Szabo, a vorbit despre importanţa aces
tui proiect, unic în judeţul Caraş-Severin.

Tot în cadrul
proiectului au fost
organizate drume
ţii şi au fost realiza
te baze de date cu
prob leme le de
mediu întâlnite în
zona ţintă şi cu
tineri i voluntari
interesaţi de pro
blemele ecologice.

La s fâ r ş i t u l
anului trecut a avut
loc inaugurarea
vernisajului care a
reunit fotografiile
făcute de tineri, pe
parcursul derulării
proiectului. Aceas

tă expoziţie poate fi admirată şi în aceste
zile la Mu zeul Banatului Montan din
Reşiţa, foto grafiile fiind reunite în cadrul
unui album intitulat „Frumuseţi ale
Banatului Montan”

Parteneri ai Asociaţiei Euroland
Banat în cadrul acestui proiect, au fost
Asociaţia Speologică “Exploratorii”,
Asociaţia Bike Attack, Centrul de
Voluntariat, Asociaţia “Cogito” şi Şcoala
Generală Nr. 7, Reşiţa. Principalul finan
ţator al proiectului a fost FundaţiaAlcoa.
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Lavinia Predescu

Asociaţia Radio Semenic din Reşiţa derulează în această
perioadă un proiect transfrontalier Phare 2006 intitulat „Aici şi dincolo
bogăţia identităţii culturale”. Acest proiect se doreşte a fi o punte de
legătură a românilor de o parte şi de alta a graniţei, în principal a
românilor din Banatul Sârbesc, Voivodina. Primele acţiuni ale acestui
proiect au fost derulate la finalul anului 2008 şi au constat în „Colegiul
presei din Banat”, o manifestare ce a reunit jurnalişti consacraţi dar şi
tineri dornici să se afirme în această meserie. Colegiul Presei din
Banat, o întâlnire în urma căreia, ideile, dezbaterile şi expunerile
participanţilor se vor regăsi într-un volum destinat aceste acţiuni.
Finalul lunii decembrie 2008, o dată cu sărbătorile, a însemnat în
cadrul programului transfrontalier, organizarea unui festival „Tradiţii i
obiceiuri de iarn ” manifestare în care au fost arătate tradiţiile,
obiceiurile şi modalităţile în care bănăţeanul se exprimă în perioada
sărbătorilor de iarnă.

Anul 2009 a debutat cu „Graiul cald şi prietenos”, o manifestare în
care s-a vorbit despre însemnătatea limbii române, păstrarea ei, şi
farmecul graiului popular. Au expus lucrări oameni de cultură, litere,
dar şi jurnalişti de la postul regional Radio Reşiţa.Adriana Baghiu,Ada
Botezan, Alexandra Gorghiu, Sebastian Dragomir şi Oana Glăvan
Cenan au vorbit la Uzdin, Serbia, despre modul în care membrii
Asociaţiei Radio Semenic se implică în păstrarea limbii române, în
respectarea acesteia dar şi despre dorinţa lor ca în Banatul Sârbesc
să continue să se vorbească limba românească neaoşă.

În cadrul proiectului „Aici şi dincolo bogăţie a identităţii culturale”,
până la finalul lui, vor mai avea loc şi alte manifestări culturale, întâlniri
ale românilor din Banatul de Munte şi din cel Sârbesc.Asociaţia Radio
Semenic din Reşiţa dezvoltă al doilea asemenea proiect transfronta
lier şi speră la unei mai bune cunoaşteri interumane prin intensificarea
comunicării şi schimburilor culturale facilitarea în zona de frontieră
dintre România şi Serbia, în vederea promovarii cooperarii transfron
taliere ca si componenta obisnuita a vietii cotidiene.
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Proiect de hotărâre privind acordarea,
pentru anul 2009, de scutiri de la plata
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren
contribuabililor persoane fizice ale căror
venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Anexei I, art. 263 alin. (4) şi (5), Cap. IV Taxa
asupra mijloacelor de transport / Impozitul pe
mijloacele de transport, al H.C.L. nr.
156/20.05.2008 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale pe anul 2009, cu modificările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului
Local nr. 208/2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului
Local nr. 239/2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului
Local nr. 219/2008, cu modificările şi comple-
tările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea
art. 3 alin. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.
319/2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea
şi completarea punctului 10 alAnexei la Hotă-
rârea Consiliului Local nr.238/2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
331/2008.

Proiect de hotărâre privind completarea
H.C.L. nr. 157/2008 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2009, cu modifi-
cările şi completările ulterioare.

(Retras)
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(Aprobat)
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„Aici şi dincolo bogăţie
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Liceul Teoretic Diaconovici Tietz din Reşiţa este gazda unui
proiect intitulat " ". or avea loc o
serie de activităţi organizate la nivelul ciclului primar. Printre acţi
unile pregătite de dascălii Liceului Diaconovici Tietz se numără:
olimpiada cititului, poezia iernii, prezentarea unei cărţi citită cu
drag şi prezentarea unei poveşti preferate şi a unui erou drag.
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29 februarie şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin În luna martie a acestui an va avea loc licitaţia publică
pentru proiectarea alimentării cu apă la Doclin 29 februarie meci handbal între UCM Reşiţa şi Partizan Belgrad ursele oferite
de Fundaţia „Soroş“ din Budapesta vor fi lansate în 31 ianuarie Fîrliug în luna aprilie a acestui an în comună va fi demarat
proiectul pentru alimentare cu apă “Gheorghe Jurma şi descoperirea Banatului” se numeşte expoziţia de carte care va fi
prezentată publicului la intrarea în Biblioteca “Tata Oancea” din Bocşa, în perioada 2-9 februarie Asociaţia Inocenţă şi Speranţă
organizează pe 29 ianuarie, de la ora 10, la Grupul şcolar industrial Alexandru Popp din Reşiţa, evaluarea proiectului finanţat de
FundaţiaAlcoa, Împreună vom învinge

B

“ ”

� �

�

� �

� �

Modernizări de 500.000 de euro la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa Controalele dese, lipsa de bani şi cerinţele europene
îi apasă tot mai mult pe producătorii autohtoni Poliţia Comunitară a încasat, în anul 2008, peste 670.000 de lei numai din
asigurarea pazei unor obiective Majoritatea agenţiilor de şomaj au sediul sub semnul întrebării sau plătesc chirii exorbitante
Hainele la „second“, sub lupa OPC Până la remedierea deficienţelor animalele fără stăpân din Reşiţa nu vor mai fi preluate

La Caransebeş se finalizează lucrările la un Centru
de urgenţă pentru , a cărui inau
gurare este programată pentru începutul lunii februarie.

artener al Consiliului Judeţean Caraş-Severin în cadrul
acestui proiect este Episcopia Caransebeşului, iar
valoarea totală este de aproximativ 900 mii lei.

persoane fără adăpost -

P

În şedinţa din 27 ianuarie Consi
liul Local a crescut numărul .
O comisie a CL şi şefii celor trei
direcţii de asistenţă socială din
Primărie vor verifica şi decide care
din cele 47 PT vor fi folosite

-

.
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După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.
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Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de funcţionare al Pieţelor
Agroalimentare Reşiţa Sud, Reşiţa Nord şi Pieţei Auto
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cantităţii
de deşeuri menajere colectate de la populaţie în
Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.
187/2008 privind aprobarea schimbării denumirii Pieţei
Republicii în strada Dr. Corneliu Diaconovici.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 60/28.07.1994 privind darea în
folosinţă gratuită a unor terenuri R.A. Prescom Reşiţa

Proiect de hotărâre privind aprobarea proce
durilor şi criteriilor de organizare a concursurilor în
vederea numirii conducătorilor instituţiilor şi serviciilor
publice personal contractual aflate în subordinea
Consiliului Local.

Proiect de hotărâre privind modificarea organi-
gramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public „Direc-
ţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local“ aprobate prin H.C.L. nr. 350/2008.

Proiect de hotărâre privind modificarea Regula-
mentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local“.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al
HCL nr. 17/22.02.1999 privind aprobarea Planului
Urbanistic General P.U.G. al Municipiului Reşiţa

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită Asociaţiei Diabeticilor din Reşiţa , judeţul
Caraş-Severin a unui spaţiu situat administrativ în
Reşiţa, str. Spitalului nr. 36, Policlinica II, camera 203.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 1396,09 mp teren
situat în Reşiţa, Calea Caransebeşului nr. 16A, în
vederea concesionării prin licitaţie publică, pentru
amenajare parcare auto.

Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului
minim de pornire a licitaţiei pentru vânzarea unor
terenuri situate în Reşiţa, Valea Ţerovei , zona Uzina
Cocso - Chimică.

Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Reşiţa a unor obiective din cadrul Staţiei de tratare a
Apei Potabile din Reşiţa şi acordarea acceptului de

reabilitare a unor obiective din cadrul programului
Măsura ISPA2005/RO/16/P/PE/003/04 CL2

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului
de principiu ca participarea Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa la capitalul social al S.C. GROUP
ECOTERM S.R.L. să fie de minim 10% din totalul
părţilor sociale, în natură.

Proiect de hotărâre privind completarea şi
modificarea Anexei la H.C.L. nr. 65/25.03.2008.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 2 la
HCL nr 360/2008 privind modificarea şi completarea
Anexei nr. 1 la HCL nr. 273/2008 privind stabilirea unor
măsuri necesare pentru buna gospodărire a
Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării
din bugetul local a sumelor aferente executării
lucrărilor tehnico-edilitare şi amenajarea zonelor
exterioare pentru proiectul „Locuinţe sociale pentru
romi în cartierul Câlnic din Municipiul Reşiţa”, ce
urmează a fi realizate prin Hotărârea Guvernului nr.
1237/2008.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata
realizării investiţiei a suprafeţei de 6100 mp teren
destinat construirii de Locuinţe sociale pentru romi în
Cartierul Câlnic din Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Protocolului de Colaborare dintre Consiliul Local al
Municipiului Reşiţa şi Consiliul Judeţean Caraş-
Severin.

Proiect de hotărâre privind darea în
administrare a 11 (unsprezece) puncte termice aflate în
domeniul public al Municipiului Reşiţa către Serviciul
Public „Direcţia de Asistenţă Socială” pentru înfiinţarea
de instituţii de asistenţă socială.

Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării
programului pilot instituit prin Hotărârea Guvernului nr.
1237/2008 pentru realizarea a 21 locuinţe sociale prin
proiectul „Locuinţe sociale pentru romi în cartierul
Câlnic din Municipiul Reşiţa”

Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii
procedurilor necesare încheierii unui Acord Cadru de
prestare servicii de „Proiectare tehnică, consultanţă în
gestionarea proiectelor cu finanţare internă şi externă.”
(introdus în situaţie de urgenţă -Aprobat)

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului

de fezabilitate pentru modernizarea Grădinii
Zoologice.

Proiect de hotărâre privind modernizarea
Gr dinii Zoologice

Proiect de hotărâre privind mandatarea Prima-
rului Mihai Stepanescu pentru semnarea programului
de finanţare a modernizării Grădinii Zoologice

Proiect de hotărâre privind aprobarea docu-
mentaţiei de urbanism PUZ în Str Minda

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 304-
2008

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor
măsuri de interzicere a amplasării de construcţii în
scuaruri, sensuri giratorii, spaţii verzi

Informare privind deplasarea unei delegaţii a
Consiliului Local Reşiţa în Slovacia.

Informare privind achiziţia publică desfăşurată
ca urmare a aprobării H.C.L. nr. 226/2008 privind apro-
barea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 14.000.000 lei.

Informare a Asociaţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor din România pentru interzicerea amplasării
antenelor de telefonie mobilă pe imobilele cu destinaţia
de locuinţă, în apropierea şcolilor şi a spitalelor.

Informare a Asociaţiei Operatorilor Mobili din
România.

Informarea Serviciului Gospodărie Urbană şi
Mediu - Biroul activităţi de salubrizare, mediu,
transport, iluminat public.

Raport privind inventarierea bunurilor din
domeniul public şi privat înregistrate în evidenţele
contabile ale Consiliului Local Reşiţa în anul 2008.

Raport privind inventarierea bunurilor din
domeniul public şi privat înregistrate în evidenţele
contabile ale Municipiului Reşiţa - Direcţia Buget,
Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane în anul 2008.

Raport privind inventarierea anuală a bunurilor
aparţinând Serviciului Public „Direcţia Impozite şi
Taxe“.

Proces verbal în urma inventarierii pe anul 2008
a Serviciului Public „ Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local „.

Solicitarea nr. 428/13.01.2009 a Asociaţiei Pro-
fesionale „Triumf“ a Taximetriştilor din Caraş-Severin.

Întrebări şi interpelări adresate executivului.
Diverse Zonele din municipiul Reşiţa străzile arondate
consilierilor locali.
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PD-L-ul sărbătoreşte Unirea
Aniversarea a 150 de ani de la Unirea

Principatelor Române fost marcată şi de către
Partidul Democrat-Liberal, filiala Caraş-Severin
printr-o serie de manifestări organizate pe 24
ianuarie la Reşiţa şi la Caransebeş.

Filiala Caransebeş a Partidului Democrat-
Liberal a organizat sâmbătă, 24 ianuarie, în sala
Muzeului Judeţean de Etnografie şi a Regimentului
de Graniţă Caransebeş, cu începere de la ora
12:00, simpozionul „Contribuţii bănăţene la Unirea
Principatelor Române”.

Tot pe 24 ianuarie a.c. la Reşiţa de această dată,
cu începere de la ora 16:00, în sala mare a Camerei
de Comerţ, Industrie şi Agricultură Caraş-Severin
va fi organizată o masă rotundă prilejuită de acelaşi
eveniment la care vor participa: preşedintele PD-L
Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, lideri ai
partidului, membrii ai Organizaţiei de Femei şi ai
Organizaţiei de Tineret a PD-LCaraş-Severin.

Senatorul Dr. Iosif Secăşan a participat sâm-
bătă, 24 ianuarie, alături de deputatul Gheorghe

Hogea, la acţiunea desfăşurată cu prilejul împlinirii
a 150 de ani de la Unirea Principatelor, la Muzeul de
Etnografie şi Istorie locală Caransebeş, din colegiul
2 senat.

Numeroasa asistenţă a putut să urmărească
agenda bogată şi documentă a întâlnirii, susţinută
atât de specialiştii muzeului, căt şi intervenţia
domnului senator Iosif Secăşan.

Momentele acţiunii au constat în:
Expoziţia omagială ”150 de ani de la Unirea

Principatelor” precum şi în expunerile
„Steagul tricolor este însuşi drapelul naţiona-

lităţii române din toate ţările locuite de români”
„Eftimie Murgu şi ideea de unitate naţională”

promovată prin propriul program politic, ca parte a
programului revoluţionarilor din celelalte provincii
româneşti.

Iosif Secăşan a subliniat remarcabila contribuţie
a domnitorului Cuza şi a elitelor româneşti la
făurirea marii uniri şi la modernizarea României. La
sfârşitul acţiunii, întreaga asistenţă a intonat Hora
Unirii.

�

�

�

Alegeri la PNL Reşiţa
Organizaţia Municipală a PNL Reşiţa convocă Adunarea

Generală de Alegeri ce va avea loc sâmbătă, 14 februarie
2009, începând cu ora 10 la Sala Lira a Liceului deArtă “Sabin
Păuţa” din Reşiţa pentru alegerea preşedintelui organizaţiei.

După pierderea alegerilor locale, fostul preşedinte al
Organizaţiei Municipale a PNL Reşiţa, Liviu Spătaru şi-a dat
demisia, fiind înlocuit interimar de vicepreşedintele PNL
Caraş-Severin Iulian Georgevici.

Prima numire în Caraş-Severin
În Caraş-Severin primul director nou instalat după alege-

rile parlamentare din noiembrie este directorul Direcţiei Sil-
vice Reşiţa, o instituţie importantă pentru economia judeţului.

Noul director al Direcţiei Silvice Reşiţa, instalat în funcţie
de ieri este Ştefan Stănescu. Acesta a condus Ocoalele
Silvice: Nera, Berzeasca, Băile Herculane, iar în ultimii trei ani
şi jumătate primul Ocol Silvic privat din România, Ocolul Silvic
Bănia. Ştefan Stănescu a absolvit Facultatea de Silvicultură
din Braşov în anul 1980, iar din anul 1997 face parte din
sistemul silvic din Caraş-Severin.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 27 ianuarie 2009
( )continuare din pagina 1



RE IŢA

ANINA:
B

BOC

ŢA:
OŢELU RO

Ş

ŞA:

BOZOVICI:
CARANSEBEŞ:

MOLDOVA NOU

ŞU:

TOTAL GENERAL: 238

: Agent comercial: 1; Agent reclama publicitara: 1; Asistent medical
generalist: 5; Bucatar: 2; Consilier: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda:
60; Electrician auto: 1; Functionar informatii: 1; Instalator apa, canal: 5; Instalator
ventilare si conditionare apa: 5; Lucrator comercial: 2; Lucrator sortator deseuri
reciclabile: 1; 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; Paznic: 2; Sofer autocamion/masina de mare
tonaj: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Strungar universal: 1; Sudor manual cu
arc electric: 2; Tamplar universal: 2; Vopsitor auto: 1;

Asistent in relatii publice si comunicare: 1;

ţi;
Muncitor necalificat in silvicultura: 0 + persoane peste 45 de ani; Sef departament
logistica: 1; Sef sectie mecanizare: 1; Sef de autoturisme si camionete: 1;

Sofer autocamion / masina de mare tonaj: 1;

ĂILE HERCULANE:

Ă:

ORAVI

Agent vanzări: 1; Agent securitate: 1; Agent de interventie si
paza: 0 + 1 persoane peste 45 de ani; Asistent maternal: 1; Contabil: 0 + 2 absolven

Subinginer mecanic: 1; Receptioner de hotel: 3; Ospatar: 4;
Asistent personal al persoanei cu handicap: 1; Camerista hotel: 4; Muncitor necalificat in
agricultura: 6;

Asistent medical generalist: 1; Modelier lemn: 1; Tâmplar universal: 6;
Muncitor necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 4; Sofer autocamion/masina
de mare tonaj: 1;

Asistent personal al persoanei cu handicap: 3; Instructor auto: 1;
Inginer mecanic: 1; Secretara: 1; Sudor manual cu arc electric: 1;

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 2; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 2;Agent de dezvoltare: 20;
Sofer autocamion / masina de mare tonaj: 1; Confectioner tamplarie din aluminiu si mase
plastice: 1;

Casier: 1; Cofetar: 2; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 3;
Femeie de serviciu: 2; Inspector resurse umane: 1; Lacatus mecanic: 1; Lucrator
comercial: 2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parche: 5;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.01.2009

Denumirea:

Locaţie:

Proiectant:
Constructor:

“Complex rezidenţial cu
spaţii comerciale la parter Re ţa-First”

I.L. Caragiale, FN, zona
Doman II

SC Abraxas SRL
SC Banat Structure SRL

şi

Beneficiar: SC Banat Real Estate SRL

3

Criză de medici în spitalele din Caraş Severin medici
pensionari profesează în reţeaua sanitară de stat din judeţul
Caraş-Severin, cumulând veniturile din pensie cu cele sala
riale. Medicii pensionari lucrează în unităţi spitaliceşti din ora
şele Bocşa, Moldova Nouă şi Oraviţa. În tot municipiul Ca
ransebeş există doar un singur radiolog iar laAnina nici unul.

. Trei

-
-
-

Flăcări de câţiva metri înălţime au cu
prins un depozit în construcţie de la margi
nea Reşiţei. Depozitul amenajat într-o fostă
staţie de reglare a presiunii gazului metan a
fost mistuit de flăcări. Pagubele produse de
flăcări se ridică la circa 20 mii lei

-
-

.

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

La sediul Serviciului Public Comunitar Regim Per
mise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Ca
raş-Severin sunt organizate zilnic examinări teoretice
privind cunoştinţele de legislaţie rutieră a candidaţilor
la obţinerea . Noul program
a fost stabilit de comun acord cu şcolile de şoferi.

-
-

permisului de conducere
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Întrucât Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ˝Semenic˝ nu are încadrate module
SMURD cu personal medical calificat, personalul
subunităţilor au intervenit doar la activităţi
SIAMUD. Cu toate acestea solicitările s-au
dublat în 2008 faţă de anul precedent, de la 50 în
2007, la 92 în 2008. col. Titus Susan, locţiitorul
inspectorului şef al ISU ˝Semenic˝ a precizat că
IGSU intenţionează să trimită în Caraş-Severin
ambulanţe SMURD, poate chiar în 2009. Caraş
Severinul a fost al doilea judeţ, după Mureş, care
a avut un serviciu SMURD care, însă, a fost

desfiinţat. Chiar şi reînfiinţarea acestui serviciu ar
presupune o conlucrare cu Serviciul Judeţean de
Ambulanţă, care are lipsuri mari şi la medici de
urgenţă, având mult mai puţini decât necesarul,
cu atât mai mult fiind greu să reuşească să
asigure paramedici pentru serviciul SMURD.

În anul 2009 s-au înregistrat 92 cazuri de
urgenţă asistate de Staţiile de intervenţie pentru
asistenţă medicală de urgenţă şi descarcerare
(S.I.A.M.U.D.) constituite în cadrul Inspectora
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al
judeţului Caraş Severin, astfel:

a) descarcerare- 71
a.1. accidente rutiere 70 - cu descarcerarea

persoanelor 27 şi fără descarcerarea persoa
nelor - 43

a.2. accidente feroviare 1, fără descarcerarea
persoanelor

b) asistenţă persoane 19 - rămase blocate 9 şi
degajări de persoane - 10

c) degajare personă decedată din râu 1
d) asistenţă medicală de urgenţă 1 intoxicat
Timpul mediu de răspuns al S.I.A.M.U.D. a

fost de 17:51 (min:sec), iar timpul mediu de
intervenţie a fost de 50:30 (min:sec).

-

-

Preşedintele Consiliului Judeţean(CJ) Caraş-
Severin, Sorin Frunzăverde, a apreciat vineri că
judeţul Caraş-Severin este ˝unul dintre judeţele
importante pentru valorificarea energiei eoliene˝.

˝Pentru a atrage agenţi economici care să
investească în acest sens în zonă, va fi realizată
o hartă care va reda zonele cu potenţial eolian din
judeţ˝, a spus Frunzăverde cu prilejul lansării, la
Reşiţa, a proiectului ,,Evaluarea potenţialului eo
lian în partea de sud a Banatului din perspectiva
dezvoltării durabile˝. Preşedintele CJ a explicat
că prin implementarea acestuia se urmăreşte
identificarea zonelor în care se poate dezvolta
infrastructura eoliană pentru producerea de
energie verde, ca alternativă la tehnologia
poluantă de producere a energiei electrice în
condiţii de protecţie a peisajelor naturale
neantropizate şi a mediului.

˝Prin realizarea cercetărilor vizate de proiect
judeţul nostru ar putea asigura o parte din
energia electrică necesară din surse regene
rabile. Potrivit angajamentelor pe care şi le-a
asumat faţă de Uniunea Europeană, România
trebuie să producă 33 la sută din energia
electrică necesară din surse regenerabile, până
în 2010˝, a precizat Sorin Frunzăverde.

Partea de cercetare din cadrul proiectului va fi
realizată de specialiştii Universităţii ˝Eftimie
Murgu˝ din Reşiţa, instituţie care are experienţa
necesară în domeniul energiilor alternative.

˝Universitatea ˝Eftimie Murgu˝ a înfiinţat deja un
centru de cercetare a energiei solare, dar şi
centre de cercetare în domeniul hidroagregatelor
şi în cel al motoarelor de mare putere. În acest
proiect, universitatea are rolul de a realiza o hartă
3D a zonelor cu potenţial eolian din Caraş-Se
verin˝, a menţionat rectorul universităţii reşiţene,
prof. dr. ing. Doina Frunzăverde.

Proiectul, cu o valoare totală de 410.710 euro,
este finanţat în cadrul Programului de Vecinătate
România-Serbia 2004-2006 şi este realizat de
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în parteneriat
cu Universitatea ˝Eftimie Murgu˝ Reşiţa şi
Municipalitatea Vârşeţ, din Republica Serbia.

-

-

-

Circulând corect ne protej@m via]a!
Reducerea numărului de accidente rutiere şi prevenirea

victimizării minorilor au stat în permanenţă în atenţia conducerii
I.P.J. Caraş-Severin. Printre grupurile ţintă, cu risc crescut de victi
mizare, se numără şi preşcolarii, datorită vârstei fragede şi a ten
dinţei de a copia fără discernământ, comportamentele celor din jur.

Tocmai de aceea
lucrătorii Poliţiei Rutiere
şi cei ai Compartimen-
t u l u i A n a l i z a ş i
Prevenirea Criminalităţii
din cadrul I.P.J. Caraş-
Severin, au organizat
împreună cu cadrele
didactice de la Grădiniţa
cu Program Prelungit nr.
7 din Reşiţa, un concurs
pe temă rutieră intitulat
“Circulând corect, ne
protejăm viaţa”.

S-a urmărit, ca prin jocuri interactive şi întrebări, să fie fixate
cunoştinţele de educaţie rutieră acumulate în ultimele luni de
preşcolarii din cele două grupe participante. Manifestarea,
desfăşurată în cadrul “Programului local pentru implementarea
strategiei de siguranţă rutieră la nivelul judeţului Caraş-Severin
2008-2009”, s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor mass-
media. Pentru strădania lor, cei 34 de preşcolari au fost răsplătiţi cu
dulciuri şi diplome. Încântaţi de întâlnire, de activităţile
desfăşurate, copiii s-au bucurat aflând că în lunile următoarele vor
primi din nou vizita poliţiştilor, în cadrul proiectelor educativ-
preventive desfăşurate în parteneriat de cele două instituţii. ˝Acest
gen de activităţi vor fi derulate în 2009 şi în alte instituţii de
învăţământ din judeţul Caraş-Severin˝ a declarat purtător de
cuvânt Sinsp. BeţaAdriana.

Copilaşii de la PP 7 au avut parte de câteva ghicitori pe teme
rutiere, au completat chestionare cu imagini reprezentative pentru
educaţia rutieră. Însă partea cea mai frumoasă şi gustată, atât de
copii cât şi de educatori şi ofiţeri deopotrivă, a fost simularea circu
laţiei pietonale şi rutiere într-o intersecţie desenată de educatoare
chiar în clasă. Astfel, mai întâi ca pietoni, dar apoi şi ca şoferi, cu
maşinuţe în toată regula, copiii au fost testaţi dacă cunosc şi
respectă regulile de circulaţie. Acţiunea a fost o adevărată reuşită,
majoritatea copiiilor răspunzând fără nici o greşeală la chestionare
şi arătând că ei cunosc semnele agentului de circulaţie. Mai mult,
după ce li s-a spus că şi presa este prezentă la acţiune, micuţii din
grădiniţă ne-au întrebat: ˝Deci, o să fim vedete?!˝

-
-

-

Ne-a ocolit gripa
Începând cu luna octombrieAutoritatea judeţeană de Sănătate

Publică a început să raporteze săptămânal cazurile de boli de
sezon. Pe parcursul celor 3 luni urmărite de medici numărul celor
care au suferit de infecţii respiratorii a fost de aproximativ 1500.

Alţi 600 de cărăşeni au făcut complicaţii şi au ajuns la spital cu
pneumonie. Numărul celor care au contactat una din bolile de
sezon nu a fost unul îngrijorător, iar trendul pare a fi descendent
mai ales din cauză că temperaturile au fost în general constante
iarna aceasta. În ceea ce priveşte gripa, aceasta ne-a ocolit până
acum. În judeţul Caraş Severin nu a fost raportat niciun caz de
gripă, fapt datorat în mare parte şi campaniei de vaccinare iniţiate
de Ministerul Sănătăţii în cazul grupelor de cetăţeni expuşi riscului
de a contacta această boală.

Cara}-Severinul revine la serviciul SMURD

Judeţul are potenţial eolian

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Autorită ă la sfâr

ă.

ţile publice din judeţul nostru mai au timp pân şitul lunii pentru a
depune proiecte în cadrul Programului Inter-Reg 4. Domeniile vizate de acest
program sunt economia cunoaşterii, mediul dar şi prevenirea riscului prin mijloace
de cooperare inter-regional
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România va organiza, în februarie 2013, Festivalul Olimpic al Tineretului European România importă 70% din necesarul de

carne de porc, potrivit ministrului agriculturii BN a pus în circulaţie, în scop numismatic, începând cu 23 ianuarie, o
monedă din aur, cu valoare nominală de 500 de lei, dedicată sărbătoririi a 150 de ani de la Unirea Principatelor Române
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Ordinul nr. 667 al ministrului internelor

(M.O. nr. 827/09.12.2008)

(M.O.
nr. 827/09.12.2008)

.
-

-

.

şi reformei
administrative pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr.
371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
furnizate de Agen şi
Publicitate Imobiliar şi unit

şi dezvolt

şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribu
şi

func şi con
şi al ocoalelor silvice

Ordinul nr. 668 al ministrului internelor şi reformei
administrative pentru alocarea sumelor în vederea
compens şterilor neprevizionate ale pre

(M.O. nr.
829/10.12.2008)

şi completarea Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circula

şedinteluiAutorit
şi

metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007
privind arhivarea documentelor în form

şi specializ

şi cultelor
privind acreditarea Muzeului Na

şi completarea
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

H.G. nr. 1.625

şi a
consulta şi Anexei
pentru supravegherea medical şi l

şi completarea H.

şapoartele electronice, precum şi a formei
şi con

ţia Naţional
ţile sale subordonate

Ordinul nr. 696 al ministrului agriculturii

ţiile acestora,
modelul documentelor de constituire, organizare

ţionare, precum ţinutul Registrului naţional al
administratorilor de p

ţurilor
combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei
termice furnizate populaţiei în sistem centralizaţ
conform O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor
locale de referinţ

ţiei prin sisteme centralizate

O. 207
ţii a cet

ţenilor români în str (M.O. nr. 831/10.12.2008)

ţilor în
România (M.O. nr. 831/10.12.2008)

Decizia nr. 1.130 a pre ţii Naţionale
pentru Comunicaţii privind normele tehnice

(M.O. nr. 831/10.12.2008)
ţiei privind

acordarea cet ţeniei române unor persoane

Republicare -
ţiilor de înv ţ

ţ
ţioneze provizoriu organizate de

acestea (M.O. nr. 834/11.12.2008)
O. 210 ţei nr.

114/1996 (M.O. nr. 835/11.12.2008)
O. 218 u.

(M.O. nr. 836/11.12.2008)

ţional al Literaturii
Române (M.O. nr. 836/11.12.2008)

O. 212

(M.O. nr. 837/12.12.2008)

ţia Guvernului,
prev

ţilor de
înv ţ (M.O. nr.
837/12.12.2008)

ţii din cadrul
programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe

Ordinul nr. 1.982 al ministrului s ţii publice
privind modificarea Ordinului ministrului s ţii nr.
12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind
Metodologia efectu ţiei prenatale

ţiei postnatale, Carnetului gravidei

ţie pa
ţinutului acestora

H.G. nr. 1.662
ţiei de stat pentru copii (M.O. nr.

844/16.12.2008)

ă de Cadastru
ă ă

ării
rurale pentru aprobarea Procedurii privind constituirea

ăduri

ării cre

ă pentru energia termică furnizată
popula

u.G. nr. pt modificarea
ă

ăinătate

H.G. nr. 1.596 privind relocarea refugia

ă

ă electronică

Ordinul nr. 3.039/C al ministrului justi
ă (M.O. nr.

832/10.12.2008)
H.G. nr. 635/2008 privind structurile

institu ă ământ superior ările/
programele de studii universitare de licen ă acreditate
sau autorizate să func

u.G. nr. pentru completarea Legii locuin

u.G. nr. privind modificarea O. G. nr.
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru
autovehicule

Ordinul nr. 2.662 al ministrului culturii

u.G. nr. pentru modificarea

privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervă bugetară la dispozi

ăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru
asigurarea cheltuielilor de personal ale unită

ă ământ preuniversitar de stat

H.G. nr. 1.573 privind modificarea anexei nr. 2/131 la
H.G. nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprin
zând 345 de obiective de investi

(M.O. nr. 838/12.12.2008)
ănătă

ănătă

ării consulta

ă a gravidei ăuzei
(M.O. nr. 838/12.12.2008)

H.G. nr. 1.566 pt modificarea G.
nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în
circula

(M.O. nr. 842/15.12.2008)
privind majorarea cuantumului lunar

al aloca

Miercuri, 28 ianuarie 2009, la Ministerul Culturii,
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, a avut loc ceremonia
oficială a predării arhivelor

(ACARDA) British-Romanian
Association (BRA) către Institutul Naţional pentru
Memoria Exilului Românesc (INMER).

Asociaţiei Culturale a
Românilor din Anglia

O misiune a
se află, începând de

marţi, timp de o săptămână, la
Bucureşt i , pentru discuţ i i cu
reprezentanţii Guvernului şi ai
oamenilor de afaceri.

Fondului Monetar
Internaţional

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

Valoarea , stabilit
pentru primele 6 luni ale anului 2009, va cre te
cu 10 lei faţ de suma lunar indexat pentru
semestrul al II-lea al anului 2008, de la 340 de
lei, la 350 de lei. Noul cuantum al tichetelor de
cre se aplic începând cu luna februarie.

tichetelor de creşă ă

ă ă ă

ă ă

ş

ş
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Licen ă
ă între Agen ă pentru Resurse Minerale

ă T.M.K. - Re

ţa de concesiune a activit ţii miniere de exploatare a calcarului industrial (siderurgic)
nr. 7.037/2006, încheiat ţia Naţional

ţa - S.A.
şi Societatea

Comercial şi
Art. 1. - Se aprobă Licen ă

ă între Agen ă pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ă T.M.K. - Re

ăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

___________
*)Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Art. 2. - Licen ă ăzută la art. 1 intră în vigoare

la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ţa de concesiune a activit ţii miniere de exploatare a calcarului industrial
(siderurgic) nr. 7.037/2006, încheiat ţia Naţional

ţa - S.A., cu sediul în municipiul Re ţa, str. Traian
Lalescu nr. 36, judeţul Cara ţa,
municipiul Re ţa, judeţul Cara

ţa de concesiune a activit ţii miniere de exploatare prev

şi Societatea Comercial şi şi
ş-Severin, în calitate de concesionar, în perimetrul Doman - Reşi

şi ş-Severin, prev

( .G. . . p . . )H nr. 1645 din 10 12 2008 ublicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 19 12 2008

Deta}area }i deplasearea în alt@
localitate în interesul serviciului

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/
2006 privind drepturile ă

ării ării
în altă localitate, precum ării, în cadrul
localită ă în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie
2006, se modifică ă după cum urmează:

La articolul 20, litera c) se modifică
ătorul cuprins:
"c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport în

comun, pe distan ării
sau deta ării".

Articolul 24 se modifică ătorul cuprins:
"Art. 24. - Cheltuielile de transport se decontează pe

bază de documente justificative."
La articolul 26, alineatul (1) se modifică

ătorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Persoana trimisă în delegare într-o loca

litate situată la o distan ă mai mare de 50 km de localitatea
în care î ă

ării în structurile de
primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în
cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de cameră,
pentru o cameră cu două paturi, a căror clasificare este de
maximum 3 stele sau flori."

4. La articolul 31, se introduce un nou alineat, alineatul
(2), cu următorul cuprins:

"(2) De prevederile alin. (1) beneficiază
ă protec ă a persoanelor prevăzute

la alin. (1)."
5. La articolul 35, se introduce un nou alineat, alineatul

(2), cu următorul cuprins:
"(2) În situa

ă ătură cu sarcinile de serviciu asigură
integral masa participan ă de
indemniza ă de delegare sau de deta

ăzută la art. 9."

-

-

şi obliga
şi institu şi detaş

şi în cazul deplas

şi se completeaz
şi va avea

urm

şi locul deleg
ş

şi va avea urm

şi va avea
urm

şi are locul permanent de munc şi în care nu se
poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru are dreptul la
decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza
documentelor justificative, în cazul caz

şi personalul
care asigur

ştia nu beneficiaz
şare

prev

ţiile personalului autorit
ţilor ţiilor publice pe perioada deleg

ţii, în interesul serviciului, publicat

ţa dintre locul de cazare

ţ

ţia nemijlocit

ţia în care organizatorul instructajelor sau al
altor activit ţi în leg

ţilor, ace
ţia zilnic

1.

2.

3.

(H.G. /nr. 1677/2008 ublicat în M O nr. 857 19 12 2008p . . . . )

Condi]iile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv în bazinele piscicole

naturale
Art. 1. - Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se în

ă, ca o activitate individuală ă.
Art. 2. - Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele

piscicole naturale se face în baza permisului de pescuit
recreativ/sportiv nominal, eliberat de Agen ă pentru
Pescuit ă.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, prin bazin piscicol natural
se în

ăl

ărea cu bra ă.
Art. 4. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un

document cu regim special, înseriat.
(2) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal

ă anual.
Art. 5. - (1) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este

prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

(2) Culoarea permisului de pescuit are următoarea
semnifica

ă permisul cu valoare integrală;
b) galben reprezintă permisul cu valoare redusă;
c) albastru reprezintă permisul gratuit.
Art. 6. - (1) În cadrul Agen

ă se înfiin ă Registrul unic de eviden ă a asocia

ă a asocia

ă din prezentul
ordin.

(3) Înscrierea în Registrul unic de eviden ă a asocia

ă.
Art. 7. - Persoanele împuternicite de asocia

ă alături de
personalul Agen ă

ăzute de lege la ac ării
modului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, conform legii.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului agriculturii ării rurale nr. 331/2008 privind
practicarea pescuitului recreativ/sportiv, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 mai 2008, se abrogă.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ţelege
pescuitul efectuat cu undiţa

ţ

ţia Naţional

ţelege pâraiele
ţile

ţie,
fluviul Dun ţele sale

ţie:
a) ro

ţiei Naţionale pentru Pescuit
ţeaz ţ ţiilor

de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ţiilor, cu
caracter administrativ.

(2) Modelul Registrului unic de evidenţ ţiilor de
pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ţiilor este
prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrant

ţ ţiilor de
pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv ţiilor se face
în baza:

- documentelor de constituire;
- regulamentului privind practicarea pescuitului recreativ/spor

tiv pe zona sa de competenţ
ţiile de pescari

sportivi/cluburile de pescuit sportiv ţii particip
ţiei Naţionale pentru Pescuit

ţii prev ţiuni de verificare a respect

şi cu lanseta, în scop de
agrement/performan şi necomercial

şiAcvacultur

şi râurile de munte, colinare, de şes, în regim
natural sau ameliorat, b şi lacurile naturale, lacurile litorale,
lacurile de acumulare şi canalele magistrale sau de naviga

şi Marea Neagr

şi
netransmisibil.

(3) Permisul de pescuit recreativ/sportiv se elibereaz

şu reprezint

şi
Acvacultur

şi federa

şi federa

şi federa

şi federa
şi Acvacultur şi al

altor institu

şi dezvolt

-

( ul / p . . . . )Ordin nr. 753 2008 ublicat în M O nr. 876 din 24 12 2008

Modificarea O.G. nr. 26/2000
cu privire la asocia]ii }i funda]ii

Art. I. - Ordonan

ă în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 39 din
31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări

ări prin Legea nr. 246/2005, se
modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:

"(3) Este interzisă utilizarea în
denumirea asocia

ă creeze
confuzie cu denumirea unor autorită

ătorul cuprins:
"Art. 9. - (1) În cazul în care cerin

ătorul, la expirarea
termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl
va cita, în camera de consiliu, pe
reprezentantul asocia

ă remedieze
neregularită

ătorul cuprins:
"(3) Dispozi

ă în
mod corespunzător."

Art. II. - Asocia
ăror denumiri sunt contrare dispozi

ă cu modificări
ări prin Legea nr. 246/2005, cu

modificările aduse prin prezenta lege, au
obliga

ţa Guvernului nr. 26
din 30 ianuarie 2000 cu privire la
asociaţii ţii, publicat

ţiei a unor sintagme
sau cuvinte susceptibile s

ţi
sau instituţii publice de interes naţional
ori local."

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea
urm

ţele
legale pentru constituirea asociaţiei nu
sunt îndeplinite, judec

ţiei, punându-i în
vedere, în scris, s

ţile constatate."
3. La articolul 17, alineatul (3) va

avea urm
ţiile art. 7 alin. (1), (3)

ţiile ţiile ale
c ţiilor
art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii

ţii, aprobat

ţia de a efectua modificarea
denumirii în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare

şi funda

şi complet

şi
(4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplic

şi funda

şi
funda şi
complet

( a / p . .
. . )

Lege nr. 305 2008 ublicat în M O nr.
855 din 19 12 2008
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Summitul G-20 va avea loc la Londra, în 2 aprilie
-

Ministrul bulgar al economiei şi energiei a solicitat vicepreşedintelui Gazprom încheierea unui nou acord pe termen lung privind
livrarea de gaze naturale către Bulgaria Mitropolitul Kiril de Smolensk şi Kaliningrad a fost ales patriarh al Moscovei şi al Întregii
Rusii, preluând astfel conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse La 27 ianuarie a avut loc comemorarea anuală a Zilei Holocaustului

La Bonn au avut loc lucrările conferinţei de înfiinţare a Agenţiei Internaţionale
pentru Energii Regenerabile Alegeri anticipate în Muntenegru pe 29 martie Guvernul Islandei a demisionat pe fondul crizei eco
nomice ce a generat manifestaţii de amploare, nemaiîntâlnite de la aderarea la NATO, din 1947 Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy,
a anuntat un plan de sustinere in valoare de 200 de milioane euro pe an pentru presa scrisa, care se confrunta cu dificultati majore

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a declarat
că Rusia este gata să coopereze cu Statele Unite
în problema şi să sprijine în
continuare tranzitul de provizii nemilitare spre
trupele coaliţiei internaţionale desfăşurate în
această ţară.

Afganistanului

Guvernul german a aprobat un pachet de sprijinire a
economiei de 50 de miliarde de euro pentru 2009 şi 2010,
pentru investiţii, ajutoare economice şi relaxări fiscale.
Incluse sunt şi reforma impozitelor auto, prima de casare a
maşinilor vechi, în valoare de 2500 de euro, şi bonusul pentru
copii, de câte 100 de euro.

Date oficiale date publicităţii în
atestă că ţara se află în

recesiune, pentru prima dată în ultimii
peste 50 de ani. Formal, este nevoie de
scăderea două trimestre consecutiv a PIB
pentru acest tip de anunţ.

Marea
Britanie

Satelitul pentru observarea gazelor cu efect de seră din
atmosfera terestră "IBUKI" (GOSAT) a fost lansat cu racheta
japoneză H-IIA No. 15 (H-IIA F15) în 23 ianuarie, de la
Tanegashima Space Center. Lansarea vehiculului a decurs fără
probleme şi, la aproximativ 16 de minute de zbor, separare
satelitului IBUKI a fost confirmată.

Încălzirea globală a devenit o problemă foarte serioasă.
Oamenii de ştiinţă au sugerat faptul că, la ritmul de cre tere a

temperaturii Pamantu-
lui, o formă extremă a
schimbărilor climatice
la nivel global ar putea
să apară în câteva
seco le . În 1997 ,
Protocolul de la Kyoto
a fost adoptat în cea
de-a treia sesiune a
Conferinţei părţilor la
Convenţia cadru a
ONU privind schimbă-
rile climatice (COP3),

devenind obligatorie pentru ţările dezvoltate reducerea emisiile
de dioxid de carbon cu şase până la opt la sută din emisiile totale
în 1990, stabilind termenul pentru îndeplinirea acestui obiectiv
cândva între 2008 şi 2012.

Mai mult decât atât, Sistemul Global de Observare a Climei
(GCOS) a fost propus de către Organizaţia Meteorologică
Mondială (WMO) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP), pentru a întări observaţiile terenurilor, oceanelor şi
spaţiului efectuate de către fiecare ţară.

Monitorizarea distribuţie densităţii de dioxid de carbon, un gaz
cu efect de seră.

Până în prezent, numărul de baze cu centre observare a
dioxidului de carbon a fost limitat. Ele au fost distribuite inegal în
lume. "IBUKI" va permite monitorizara precisă a densitatăţii de
dioxid de carbon prin combinarea globală a datelor trimise din
spaţiu cu datele obţinute de pe teren, şi cu modele de simulare.

În plus, observarea concentraţiilor de metan, un alt gaz cu
efect de seră, a fost luată în considerare.

Statele Unite intenţionează să lanseze un satelit similar, luna
viitoare, dar acesta va măsura în special cantitatea de bioxid de
carbon absorbită de oceanele şi pădurile Terrei.

ş

Grupul european pentru etic@ (EGE)
cere Comisiei Europene s@ includ@
principii etice în politicile agricole
Grupul european pentru etică (EGE) a avut o

reuniune cu Mariann Fischer Boel, comisarul
european pentru agricultură i dezvoltare rurală,
pentru a prezenta principalele recomandări cuprinse
în avizul său cu privire la implicaţiile etice ale evoluţiilor
moderne ale tehnologiilor agricole.

Ca răspuns la solicitarea pre edintelui Barroso,
EGE a adoptat în luna decembrie un aviz cu privire la
implicaţiile etice ale evoluţiilor moderne ale tehnolo
giilor agricole, pentru a răspunde noilor provocări i
perspective pentru agricultura UE. Grupul a hotărât să
se concentreze în special asupra tehnologiilor i
metodelor agricole pentru producţia primară a
alimentelor de origine vegetală.

În avizul său, EGE recunoa te nevoia de a
promova inovarea în domeniul agricol pentru a putea
răspunde cererii de alimente a populaţiei mondiale
aflate în cre tere. El admite însă că tehnologiile sin
gure nu pot oferi soluţii finale la provocările cu care se
confruntă agricultura modernă în UE i în restul lumii.

Grupul subliniază necesitatea unei viziuni i a unei
abordări integrate privind tehnologiile agricole, care să
permită evaluarea unitară a proceselor de producţie,
depozitare i distribuţie în cazul examinării implicaţiilor
etice ale oricărei noi tehnologii. El consideră
obiectivele (1) securităţii alimentare, (2) siguranţei
alimentare i (3) sustenabilităţii ca fiind priorităţi
absolute i principii directoare la care orice tehnologie
agricolă trebuie să adere.

Pornind de la acest cadru etic, EGE formulează,
de asemenea, recomandări privind o serie de
subiecte, precum: revizuirea politicii agricole comune
a UE, evaluarea impactului tehnologic al tehnologiilor
agricole; dreptul la alimente; sustenabilitatea tehno
logiilor agricole; siguranţa alimentară; biodiversitatea
agricolă; protecţia solului i a apei; biocarburanţii;
culturile modificate genetic; cercetarea în tiinţele
agricole; elaborarea de politici privind culturile arabile;
comerţul mondial cu produse agricole; sistemul
drepturilor de proprietate intelectuală; concurenţa
loială i „monopolurile verticale”; preţurile alimentelor;
aspectele societale; participarea publică; responsa
bilitatea cetăţenilor UE; de eurile alimentare etc.

Grupul european pentru etică (EGE) este un orga
nism independent, pluralist i multidisciplinar compus
din cincisprezece experţi numiţi de Comisie pentru a
oferi avize cu privire la chestiuni de natură etică.

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/
index_en.htm
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Context

Avizul adoptat, textul integral al comunicatului de
presă i lista membrilor sunt disponibile pe site-ul web
al EGE:

ş

PRISMA | Ianuarie 2009 |29 - 4 Februarie

Preşedintele Obama semnează joi, 29 ianuarie, prima
lege a mandatului său la Casa Albă, inversând o recentă
pronunţare a Curţii Supreme, care a restricţionat abilitatea
femeilor şi altor lucrători să intenteze procese pentru plată
discriminatorie. Congresul a adoptat măsura marţi, cu o
largă majoritate de voturi, marcând o victorie pentru femei
şi militanţii pentru extinderea drepturilor civile, extindere pe
care predecesorul lui Obama a încercat să o blocheze.
Venind exact la o săptămână după ce Obama i-a preluat
funcţia i ritmul rapid de lucru al noului Congres, arată
semne transmise să marcheze, de la început, înclinarea
mai liberală a noului guvern. De asemenea, are semnifi-
caţia unei reechilibrări a puterii între ramurile de guvernare,
cu democraţii anulând o decizie luată în urmă cu doi ani de
o majoritate subţire (5-4) din Curtea Supremă de Justiţie,
care a inclus doi judecători conservatori numiţi de către
fostul preşedinte George W. Bush.

La două zile de la preluarea mandatului, Preşedintele
Barack Obama a dat tonul transparenţei în administraţia
sa, solicitănd personalului asigurarea liberei circulaţii a
informaţiilor, una din promisiunile din campanie. "Transpa-
renţa promovează responsabilitatea şi oferă informaţii
pentru cetăţeni cu privire la ceea ce face guvernul lor", a
scris el într-un memo în care î i informează personalul că
va conduce o administraţie deschisă invitându-i să-i
urmeze exemplul. A trimis i un memo către FOIA (The
Freedom of Information Act) în care cere agenţiei să ofere
informaţi când prime te cereri în acest sens: "The Freedom
of Information Act (Actul privind Libertatea de Informaţie)
trebuie să fie administrată cu o prezumţie clară: În situaţii

de îndoială, deschiderea prevalează. Guvernul nu va
păstra informaţii confidenţiale, doar pentru că funcţionarii
publici ar putea fi ru inaţi de dezvăluiri, pentru că erori şi
eşecuri ar putea fi dezvăluite, sau din cauza unor temeri
speculative sau abstracte."

Obama a emis i un ordin executiv cu privire la
documentele foştilor preşedinţi, inversând un ordin emis de
către Preşedintele George W. Bush, care a dat ex-
preşedinţilor autoritatea de a opri eliberarea de înregistrări
de la CasaAlbă.

În decursul primei săptămâni a semnat mai multe
ordine executive i note:

Ordine
21 ianuarie - Ordin privind documentele pre edinţilor.
Angajamente etice ale personalului din executiv.
22 ianuarie - Revizuirea şi relocarea persoanelor

reţinute la Baza Navală Guantanamo Bay şi închiderea
centrelor de detenţie.

În politica externă s-a axat din prima zi pe situaţia de pe
cele două fronturi de război, cerând responsabililor militari
americani să- i intensifice eforturile pentru retragerea
trupelor americane din Irak într-o manieră "responsabilă" i
intensificare eforturilor din Afghanistan. Richard
Holbrooke, negociatorul acordurilor de pace de la Dayton
(războiului din Bosnia din 1995), a fost numit emisar pentru
Afganistan i Pakistan.

Pentru Orientul Mijlociu l-a numit emisar special pe
fostul senator George Mitchell, considerat artizan al păcii
din Irlanda de Nord.

Hillary Rodham Clinton, care în timpul campaniei prezi-
denţiale l-a ridiculizat pe rivalul Barack Obama considerân-
du-l a fi suficient de naiv pentru a sugera discuţii directe cu
Iranul, i-a îndulcit tonul. Preşedintele Obama a oferit o
deschidere diplomatică Iranului în timpul unui interviu
pentru Al Arabiya, televiziune de tiri din Dubai. "În cazul în
care ţări precum Iran sunt dispuse să descleşteze pumnii,
ei vor găsi o mână întinsă din partea noastră." Întrebată
despre consideraţiile preşedintelui, în timpul primei confe-
rinţe de presă în calitate de Secretar de Stat, Clinton a
spus: "Există o clară oportunitate pentru iranienii, a a cum
a exprimat pre edintele în interviu, pentru a demonstra do-
rinţa de a se angaja semnificativ în dialog cu comunitatea
internaţională. Dacă acestă mână va deveni sau nu mai
puţin zgârcită depinde de ei."
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Revizuirea politicii detenţiei
Asigurarea de interogatorii legale

Satelit pentru observarea gazelor cu efect de ser@

O săptămână de la investitură

Proiectul Nabbuco
La 27 ianuarie 2009, a avut loc la Budapesta summit-

ul dedicat proiectului Nabucco. Au participat ţările par-
tenere, membrii consorţiului, posibili furnizori de gaze
naturale, reprezentanţi ai Uniunii Europene. Principa-
lele bănci i preşedinţia UE s-au angajat să sprijine
proiectul fără a declara explicit un sprijin financiar.
Comisarul european pentru energie consideră că, deşi
Uniunea Europeană ar putea să ofere împrumuturi şi
garanţii, el nu ia în considerare furnizarea de capital de
finanţare. Participanţii au exprimat speranţa că guver-
nele şi societăţile comerciale implicate vor avea posibili-
tatea să finalizeze proiectul până cel târziu în primăvară,
permiţând începerea construcţiei la scurt timp după.

Angajamentele au fost informale şi participanţii la

întâlnirea la nivel înalt cu privire la proiectul Nabucco au
recunoscut atât limitele cât şi munca ce mai trebui
depusă înainte de a-l transforma în realitate.

Proiectul Nabucco, a fost iniţiat cu participarea a
cinci companii de profil, respectiv BOTASTurcia, Bulgar-
gaz-Bulgaria, SNTGN Transgaz România, MOL-
Ungaria si OMV Erdgas-Austria iar in luna februarie
2008 a fost cooptat şi cel de-al 6-lea partener, RWE Gas
Midstream GmbH Germania. Punctul de plecare al
conductei va fi graniţa Turciei cu Georgia şi cu Iranul iar
punctul final va fi nodul Baumgarten dinAustria.

Guvernul României a aprobat în data de 8 noiembrie
2005 Memorandumul pentru construcţia conductei de
transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice şi
Orientul Mijlociu spre Europa de Vest pe teritoriul Tur-
ciei, Bulgariei, României, Ungariei şi Austriei Proiectul
Nabbuco.

ş

http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm


Schimb teren la 5 km de
Timi ţiu comerc-
ial alimentar sau sp

ţa. Tel. 0727-374231.
Vând/închiriez apartament

cu 3 camere în Lunc , conf. I,
decomandat, central termic ,
box , complet utilat i mobilat
modern. Tel. 0742-894272,
0356-112671.

Ofer spre închiriere aparta-
ment cu 2 camere în B ile
Herculane, confort 1, mobilat i
utilat.Tel. 0723-277475.

Vând apartament dou
camere preţ negociabil, dup
ora 20. Tel. 0770-547291.

Vând 3.500 mp teren pentru
construcţii în Re iţa, Calea
Timi orii preţ 17 €. Tel. 0766-
531503.

Vând apartament 3 camere
renovat complet la standarde
germane. Parchet masiv, gresie
2 b i etc. preţ 69.000 €. Tel.
0722-124001.

Vând apartament 3 camere
decomandat conf. 1, zona Intim.
Tel. 0730-013274 dup ora 18.

Închiriez 2.500 mp teren în
Ezeri . Tel. 0747-163255

Vând 2 ha teren pe valea
Ţerovei. Tel. 0766-709981.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367.

Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, preţ negociabil.
Tel. 0722-545196.

Particular vând apartament
cu dou camere, modificat în
trei, în Re iţa, lâng Sala
Polivalent , 5/10, 67 mp, preţ
50.000 €. Tel. 0726-411878 sau
0770-600010.

Persoan
î

ţiri (ceas gaz, convector,
u ţii electrice

ţ 12.600 € neg. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Proprietar vând apartament
3 camere pe Rodnei, decoman
dat 84 mp, termopane, u

ţa, parchet. Preţ 60.000 €
neg. Tel. 0748-023796, 0770-
129734.
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şi sanitare noi) ocupabil imediat.
Pre

ş me
talic

ălătorie auto
în Re
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ă fizică vând urgent
cămin cu 2 camere cu mbu-
nătă

ă ă, instala

ă
ă, centrală termică, gresie,
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Execut acoperi uri, zid rii,
ziduri de piatr , seminee,
renov ri interioare, exterioare.
Tel. 0743-907757.

Execut amenaj ri interioare,
gresie, faianţ , laminate, zugr -
veli, experienţ în str in tate,
serios, calitate. Tel. 0724-
786152.

Ofer împrumut valutar cu
garanţie imobiliar sau aur. Tel.
0723-495967, 0745-583129.

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

ş

ş

ă
ă

ă

ă
ă ă

ă ă ă

ă

ă ă

�

�

�

�

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 -

şi
ianuarie

Imobiliare

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

-

şi

ianuarie

Matrimoniale
Signora seria, bella, educa

ta, sensibile, 45 anni, laureata in
giurisprudenza, vorrei conosce
re un uomo italiano libero, serio,
manierato per un raporto di
duratura massima serieta. el.
0742 401489

Tânăr 39 ani, 1,75, 76 kg,
manierat, brunet, ochi verzi,
doresc cuno ă cu o doamnă
pt. prietenie, căsătorie. Tel.
0731-754476, 0355-804182.

-

-

, T
- .

ţştin

Vând cas

2 camere, buc

sau schimb cu apar-
tament în Re ţa, conf. 1, cu
central sau 2

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

ţa, cu cas
ţa. Tel. 0355-803955.

Vând garsonier
ţ

Vând terenuri si p

ţ
ţ . Avantajos. Tel.

0726-125935.
Închiriez apartament cu 2

0726-125935.
Închiriez garsonier în

Moroasa la Fluturelu, renovat
Tel. 0726-125935.

Vând cas
ţ sau schimb

cu garsonier sau apartament
în Re ţa. Tel. 0355-803955,
0752-055987.

Vând camer de c
blocul funcţionarilor, în

Lunc , 26 mp Preţ avantajos.
Tel. 0726-125935.

Vând garsonier
oarte ţioas

Tel. 0726-125935.
Vând apartame t cu 2

camere în Moroasa, aproape de
centru, parter, posibilit ţi vad
comercial, renovat .
Avantajos. Tel. 0726-125935.

Vând apartament cu 2 ca-
mere în B zona
pieţei, complet renovat

Tel. 0726-125935
Închiriez apartament cu 2

camere în B

Tel. 0726-125935.
Vând în B mai

multe suprafeţe de teren pentru
o cas

ţile. Avantajos. Tel. 0726-
125935.

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

Vând în Gătaia, în centru,
casă ătărie, baie,
hol, pais + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
1.520 mp,

ă, et. 1 . Tel. 0256-
410590, 0747-832171.

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

4 . Tel. 0770-751533.
Vând sau schimb casă în

Re ă în Boc

ă tip cămin,
îmbunătă ită. Tel. 0752-055987.

ăduri la
Ezeri

ăr casă in Boc

Închiriez camere cu baie în
blocul func ionarilor în Luncă, la
Pia a mică

camere la parter, complet
mobilat

ă
ă

ă.
ă în jud. Arad,

comuna Gurahon
ă

ă ămin cu
baie, în

ă .

ă în Mociur,
f spa ă, 39 mp.
Avantajos.

ă
ă ă

ăile Herculane

.

ăile Herculane,
complet renovat si mobilat,
avantajos.

ăile Herculane

ă sau pensiune, toate
utilită

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

ş

şi

şi

şi şa sau
Reşi

ş. Tel. 0752-055987.
Cump şa. Tel.

0752-055987.

şi utilat aproape de
centru. Tel.

şi mobilat

şi

şi mobilat

şi mobi-
lat.Avantajos

n

,

Ofer haine second gratis i
solicit doar plata transport de
700 € i saci 100 €. Transportul
se face cu camionul nostru
propriu în care intr între 900-
1.100 saci, un sac având între
15-17 kg. Tel. 0768-670865.

Vând p tuţ cu saltea ptr.
copii. Preţ 250 lei. Tel. 0766-
709981.

Vând chitar
ţ 250 lei. Tel. 0769-

235390.
Vând telefon cu înc

S ţ 50
lei neg. Tel. 0728-061029.

Vând Nokia 7210 Superno-
va sigilat, cutie, garanţie, la 350
lei. Tel. 0742-903656.

Cump r elemente i cheres-
tea stare verde din stejar/gorun,
tivit i netivit , grosime t iere
29 i 55 mm, bu teni furnir din
stejar/gorun, frasin, p ltin, cire .
Tel. 0754-892767.

Vând ţuic prune din pro-
ducţie proprie în cantit ţi mari la
preţ avantajos. Tel. 0746-
936971.

Vând subwoofer 400 W 2
difuzoare de 15”, 25 Hz garantat
+ 2 boxe 200 W dif. de 10”,
tweetere pe magneţi + staţie
Vermona de rack 2x100 W.
Toate în stare impecabil , 1.000
lei. Vând i separat. Tel. 0722-
619119.

Vând p ţ

Vând mobil

Vând adida

Vând convector, tiraj forţat.
Tel. 0730-079227.

Vând GPS Navigator Sony
NV-U93T, diagonal ecran
mare 4,8 ţoli 122 mm, 300 €,
nou. Tel. 0723-610400.

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

Ofer spre adopţie c ţei
maidanezi vaccinaţi iubitorilor
de animale. Tel. 0741-996869.

ş

ş

ş

ş
ş ş

ş

ş

şi rotobil, în stare
foarte bun

şi Nike, m

ă

ă

ă clasică Tucson
nouă 4/4. Pre

ărcător
iemens A 55 necodat. Pre

ă

ă ă ă

ă

ă
ă

ă

ătu
ă. Tel. 0720-731117.

ă la 400-500 lei,
negociabil. Tel. 0355-803955.

ărimea
45. Tel. 0726-344789.

ă

ă

ă

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

6

19 ian. 9 87,6031
20 ian. 9 89,0206
21 ian. 9 92,2861
2 ian. 9
2 ian. 9
2 ian. 9
2 ian. 9
2 ian. 9

0
0
0

2 0 90,2742
3 0 93,9967
6 0 95,9056
7 0 92,2096
8 0 91,6540

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,36
3,34

,

3,32
3,30
3,28
3,26
3 24
3,22
3,20
3,18
3,16

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

USD

29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

22 Dec. 2008 21 Ianuarie 2009-

Vând VW Passat, persoan
€.

negociabil. Tel. 0726-988452.
Vând Dacia 1310, anul

1999, piese schimb, stare foarte
bun , Tel. 0741-132826.

Vând TV 14 Rocar an fabr.
1997, motorin , verificare pân
în 2010, preţ 450 € neg. Tel.
0355-416464, 0740-524378.

Închiriez garaj pe strada 24
Ianuarie. Tel. 0770-753094 sau
0355-427610.

Vând Ford Mondeo an 1998,
motor 1,6 cmc 16v, geamuri i
oglinzi electrice, clim , abs,asp,
pr. ceaţ , scaun reglabil electric,
recent adus din Germania,
unic proprietar în Germania, km
reali 144.000. Preţ 3.300 €
negociabil. Tel. 0762-629444.

Vând Audi A4, înmatriculat,
full option, preţ neg. Tel. 0742-
083170.

Vând Dacie 1410 sport. Tel.
0355-809615.

Vând Renault Clio 2, diesel,
geamuri electrice faţ , ac, srp,
an 2005, preţ negociabil. Tel.
0723-769051.

Vând sau schimb Papuc 5
loc cu Papuc 2 loc. Tel. 0764-
662064 sau 0741-967311.

ă
f iz ică, înscr is , 3 000

ă

ă ă

ă
ă

ă

ă

.

ş

| Ianuarie 2009 |29 - 4 Februarie PRISMA

Execut lucr ri de amenaj ri
interioare i exterioare la preţ
f r concurenţ . Tel. 0723-
054615.

ă ă

ă ă ă
ş



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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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere deco
mandat et 2/4, 2 b i, 2 balcoane, dotat cu
central

ţ
ţ

46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vil ţa, Calea Timi

ţa construit

-

ţ 500.000 € Tel. 221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0720-038774

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Caut s

Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

-

situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Pre

.

-

. .

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

Vând spa

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

.

Vând cas

Ofer spre închiriere spa

ă
ă termică si termopane, modificat

după proiect, par ial mobilat,

ă, Re
ă de 1 536 mp,p+3,

compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloa
ne, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încăl
zire cu combustibil solid i gaz, teren
1 300 mp. Pre

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

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

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei
în suprafa

ş

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

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.
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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.

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
familie. Info prin agenţia matrimonial
ADRIANA, tel. 0256-207.279 sau 0723-
257.815.

ş
ş

ş

ş

ă

ă ă ă
ă ă ă

ă

ă
ă ă ă ă

ă ă
ă

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/


DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Australian Open, Finala feminina

Sambata Eurosport ora 10:30
HOCHEI: Liga MOL, Finala

Sambata Sport Klub ora 18:30
TENIS: Australian Open, Finala masculina

Duminica Eurosport ora 10:30
HANDBAL: Campionatul Mondial de Handbal Masculin, Finala

Duminica TVR 2 ora 17:30
CICLISM: Turul Qatarului, Ziua 1

Luni Eurosport ora 14:00
FOTBAL: Cupa Italiei: Juventus - Napoli

Miercuri Sport Klub ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
30 ian - 01 feb: RALIURI - WRC - Raliul Irlandei, Etapa 1 ;
30 - 31 ian: SARITURI CU SCHIURILE - CM - Sapporo, JPN;
02 - 08 feb: CICLISM - Turul Qatarului;
02 - 08 feb: TENIS - WTATour, Fed Cup.

Campionatul mondial de handbal masculin
Prezent

(42-38) si am terminat pe locul 15.

ă după 14 ani la un turneu final, na
ă

principiul lui Pierre de Coubertain, părintele Jocurilor Olimpice
moderne. Selec ătită de Aihan Omer a practicat un
handbal frumos, dar de cele mai multe ori ineficient.

Pe fondul unui moral bun
ă se

claseze între cele mai bune 12 na
ă nu s-a potrivit însă cu cea din târg

ă la problemele de
ordin psihic ă România nu s-a făcut de râs

ţionala de handbal
masculin a României s-a ghidat la Mondialul din Croaţia dup

ţionata preg

ţiuni ale lumii. Socoteala de
acas

ţiile sunt multiple, de la lipsa de experienţ

ţinut piept pe
alocuri unor echipe mai solide, ca Ungaria

şi al unei grupe aparent accesibile,
România şi-a propus înaintea Campionatului Mondial s

şi obiectivul a fost ratat.
Explica

şi chiar fizic. Cert este c
şi a practicat un handbal spectaculos, cu care a

şi Slovacia.
In primul meci al din grupa A preliminara, Romania a fost

invinsa la scor de campioana olimpica Franta, cu 31-21, in cel
de-al doilea, tricolorii au pierdut dramatic, cu Ungaria, 27-30,
urmand victoriile cuArgentina, scor 30-26, si cuAustralia, 40-20. In
meciul decisiv pentru calificarea mai departe, Romania a fost
invinsa de Slovacia.

Invinsa de Slovacia in ultimul meci din Grupa A, scor 28-23,
dupa ce la pauza condusese cu 13-12, nationala masculina de
handbal a Romaniei a ratat calificarea in faza principala a grupelor
Campionatului Mondial, unde cele mai bune 12 echipe continua
lupta pentru titlul suprem. Echipa Romaniei a disputat meciurile de
clasament din Cupa Presedintelui pentru locurile 13-24.

In aceasta grupa rezultatele echipei Romaniei au fost: Cuba
(39-28), Kuwait (34-27) si Spania (32-40). Ultimul meci a fost cel in
compania Rusiei

WRC 2009
Campionatul Mondial

2009, ediţie de criză

Calendarul WRC 2009

. Fără
Subaru

ă în noul sezon
care nu cuprinde trei raliuri
clasice: Monte Carlo, Suedia

ă se facă
trecerea la S2000, o variantă
mai ieftină.

Citroënul lui Loeb nu va mai
alerga anul acesta pe traseele
înzăpezite din Suedia, raliul
fiind scos din calendarul com
peti

ă
startul erei schimbărilor în
WRC.

ă. Pentru mul

ă

ă echipe sunt singurele
de uzină rămase în Campiona
tul Mondial după retragerea
constructorilor japonezi Subaru

ă în ultimii
10 ani, fostul campion mondial
Peter Solberg nu va luat startul
în Campionatul Mondial de Ra
liuri. El este una dintre cele mai
sonore victime pe care criza
economică mondială le-a făcut
în WRC, odată cu retragerea
echipei Subaru pentru care
Solberg a pilotat din anul 2000

ă că nu intră deocamdată
în panică, chiar dacă discu

ă mai mult anul 2010.

Raliul Irlandei 30.01 – 1.02
Raliul Norvegiei 13 – 15.02
Raliul Ciprului 13 –15.03
Raliul Portugaliei 2 – 5.04
RaliulArgentinei 24 – 26.04
Raliul Italiei 22 – 24.05
Raliul Greciei 12 – 14.06
Raliul Poloniei 26 – 28.06
Raliul Finlandei 31.07 – 2.08
RaliulAustraliei 4 – 6.09
Raliul Spaniei 2 – 4.10
Raliul Marii Britanii 23 – 25.10

şi Suzuki, retrase din
cauza problemelor financiare,
Citroën şi Ford sunt singurele
echipe de uzin

şi
Fran

şini WRC,
urmând ca din 2010 s

Şi o face chiar de la prima
etap

şi în acest an
francezul Sebastien Loeb, cvin
tuplul campion mondial de la
Citroën, şi finlandezul Mikko
Hirvonen, de la Ford. De altfel,
cele dou

şi Suzuki.
Pentru prima oar

şi
pentru care a câştigat un titlu
mondial în 2003. Norvegianul
declar

ţa. Anul acesta va fi ultimul
în care se va concura exclusiv
pe modelele de ma

-
ţional. Noul sezon al Cam-

pionatului Mondial de Raliuri d

ţi ani, Monte
Carlo Rally, unul dintre cele mai
vechi raliuri din lume, a fost în
mod tradiţional competiţia care
deschidea balul.

Principalii actori ai sezonului
WRC se anunţ

-

-

-

ţiile
unor viitoare angajamente
vizeaz

TENIS - AUSTRALIAN OPEN

Perechile Monica Niculescu/Sorana Cîrstea şi Edina Gallovits/
Arantxa Parra Santonja (România/Spania) au fost eliminate în
turul doi al probei de dublu de la Australian Open, primul turneu de
Grand Slam al anului. Niculescu şi Cîrstea, cap de serie num

şi partenera
sa de dublu Arantxa Parra Santonja au fost învinse, în turul doi, de
cuplul Cara Black/Liezel Huber (Zimbabwe/SUA), cap de serie
num

şi
Tec şi în turul doi, cu scorul de 6-2, 6-2, de polonezii
Mariusz Fyrstenberg/Marcin Matkowski, cap de serie num

ţa/Italia), cu scorul de 6-3, 6-3. Edina Gallovits

ţiei, a trecut în primul tur, cu 6-2, 6-1, de austra-
liancaAshling Sumner. In turul secund, eu a trecut cu scorul de 6-4,
2-6, 6-3, deAlexandra Krunici (Serbia) si va juca, in faza urmatoare
a competitiei, cu Ksenia Kirilova (Rusia), a 14-a favorita, care a
trecut, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, deAlexandra Cercone (SUA).

In proba de dublu, perechea Elena Bogdan/Krisitna Mlade-
novici (Romania/Franta), cap de serie numarul unu, a invins, in
turul doi, cu scorul de 6-4, 2-6, 10-6, cuplul ceh Martina Borecka/
Martina Kubicikova si va juca, in sferturile de finala, cu perechea
australiana Isabella Holland/Sally Peers, care a trecut, cu scorul
de 6-3, 6-2, de cuplul sud-african Christi Potgieter/Bianca
Swanepoel. Perechea Ana Bogdan/Alexandra Cercone
(Romania/SUA), cap de serie numarul 3, a fost invinsa, in turul doi,
cu scorul de 6-1, 6-2, de cuplul Alexandra Krunici/Sandra
Zaniewska (Serbia/Polonia).

ărul
14, sau fost învinse de perechea Nathalie Dechy/Mara Santangelo
(Fran

ărul unu, cu scorul de 6-1, 6-2.
Perechea Andrei Pavel/Horia Tecău a ratat calificarea în

sferturile de finală ale probei de dublu la Australian Open. Pavel
ău au fost învin

ărul 6.
În turneul rezervat junioarelor, românca Ana Bogdan, a doua

favorită a competi

PATINAJ ARTISTIC
Francezul Brian Joubert a c stigat pentru a treia oara in ca

riera, medalia de aur in proba masculina din cadrul Campionatelor
Europene de patinaj artistic de la Helsinki. Evolutia lui Joubert in
programul liber n-a fost una stralucita, el cazand la o incercare de
triplu Lutz. Joubert, cu cu 232,01 puncte, a fost urmat de italianul
de origine franceza, Samuel Contesti, cu 220,92 puncte, iar locul
III a revenit belgianului Kevin Van der Perren, cu 219,30 puncte.

Sportiva finlandez

â -

ă Laura Lepisto a câ
ă din cadrul Campionatelor Europene de patinaj

artistic de la Helsinki. Lepisto, care se clasase pe primul loc ă
programul scurt, a fost urmată de reprezentanta Italiei, Carolina
Kostner ă Susanna Poykio.

Patinatoarea română Roxana Luca a ratat calificarea pentru
programul liber, ea ocupând locul 27 la programul scurt.

Germanii Aliona Sacvhenko si Robin Szolkowy au castigat
pentru a treia oara consecutiv titlul in proba de perechi. Cu un
program liber de mare dificultate, derulat pe muzica filmului "Lista
lui Schindler", cei doi patinatori au acumulat 199,07 puncte,
devansind perechile ruse Yuko Kawaguchi - Aleksandr Smirnov
(182,77 p) si Maria Muhortova - Maksim Trankov (182,07 p), care
conduceau dupa programul scurt.

ştigat medalia de aur în
proba feminin

şi dup

şi de patinatoarea finlandez

Yuko Kawaguchi, patinatoare
japoneza care reprezinta Rusia, a fost singura care a reusit o
saritura cvadrupla, lansata de partenerul sau Smirnov, pe muzica
operei "Paiate" de Leoncavallo. Deceptia a venit de la liderii
Muhortova si Trankov care au cazut pe locul III, dupa ce Maria a
ratat un triplu Salchow lansat. Cei doi erau medaliati cu argint la
editia precedenta si puteau pierde si bronzul, perechea clasata pe
locul IV, Tatiana Volosojar - Stanislav Morozov evoluind excelent.

ATLETISM
Atleta român Şimon s-a clasat duminic

ştigat-o de trei ori în cariera sa, în 1998, 1999 şi 2000.

ă Lidia ă pe locul al
cincilea în maratonul de la Osaka (Japonia), fiind înregistrată, pe
clasica distan ă de 42,195 de kilometri, cu timpul de două ore,
27de minute, 14 secunde. Reprezentanta ării noastre, medaliată
cu argint la JO de la Sydney (2000), a luat startul, cu această
ocazie, pentru a noua oară în cursa de la saka, pe care a
câ

ţ
ţ

O
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