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Coco Galescu, pe „Acoperişul Lumii“
Cel mai puternic alpinist român, aşa cum este prezentat de
americanul Michael Kodas în cartea „High Crimes-The fate of
Everest in an Age of Greed“, caransebeşeanul Cornel Galescu
este gata pentru o nouă expediţie în Tibet, cu scopul declarat de
a cuceri „Acoperişul Lumii“. Everestul, visul oricărui alpinist,
presupune însă trecerea unei etape preliminare. Una mai grea
pentru Coco decât expediţia în sine. Este vorba despre strângerea de fonduri necesare pentru a putea participa la ascension
ea internaţională. Etapă care, şi în trecut, a dus la eşuarea mai
multor expediţii ale bănăţeanului înainte de a începe.

În anul 2003, Galescu era pion important în prima expediţie
integral românească pe Everest, steagul tricolor fluturând atunci
pe cel mai înalt pisc al lumii. Alpinistul cărăşean a ajuns în urmă
cu şase ani până la atitudinea de 8.000 de metri, în ciuda faptului
că avea două coaste rupte, urmare a unui accident misterios. Un
coleg care ţinea cu orice preţ să intre în istorie şi să-i ia locul de
conducător al expediţiei, pare să fi premedidat totul. În 2007,
după un parcurs de nouă zile pe schiuri, Cornel Galescu şi
Romeo Dunca, atingeau în seara de 21 aprilie, Polul Nord.
Echipa formată din cei doi români şi alţi opt exploratori din Anglia,
Germania şi Norvegia, au străbătut 246 de km, atingerea Polului
Nord pe schiuri reprezentând o premieră pentru ţara noastră.
La începutul acestui an, Coco a primit invitaţia de a participa

Bilan]ul Tribunalului Cara}-Severin

la o nouă expediţie internaţională pe Everest. După şase ani de
la momentul în care a semnat premiera românească, Galescu
spune este gata să se întoarcă în Tibet pentru a cuceri încă o
dată „Acoperişul Lumii“. Greul abia acum începe însă, marile
obstacole ale unei astfel de expediţii fiind întâlnite înainte de a
porni la drum. Escaladarea Everestului presupune şi o
importantă sumă de bani, problemă cu care caransebeşeanul sa confruntat de fiecare dată. În joc e mai mult decât pasiunea şi
cartea de vizită a unui mare alpinist, este oczia noastră, a
românilor, de a ne putea mândri în toată lumea cu o astfel de
performanţă, care nu e la îndemâna oricui.
A scris istorie!
Coco Galescu s-a născut la 26 decembrie 1964, la Caransebeş, şi este deţinătorul unei cărţi de vizită impresionante. Între
1985 şi 1990 a participat la numeroase concursuri şi expediţii pe
munţii din ţară, alpiniade şi întruniri alpine. În 1990 a plecat într-o
expediţie în Caucaz, cucerind vârfurile Gumaci, GianTuGan,
Ghermoghenov, Cheget, Shelda şi Elbrus, toate peste 5.000 de
metri. Doi ani mai târziu, a câştigat Cupa României la alpinism,
pentru ca, în 1993 să realizeze o premieră mondială, în Turcia,
pe Muntele Kackar. În 1996, Coco a participat la o expediţie pe
Himalaya, ducând tricolorul românesc la 8168 m, atât cât
măsoară Vf. Dhaulagiri. Atingera piscului Sita Chu-Chura (6 600
m) din Himalaya reprezintă o premieră românească. În Munţii
Taurus, din Turcia, bănăţeanul a realizat o altă premieră
mondială. În 1997, Alaska a reprezentat o nouă provocare pentru
Coco, care, împreună cu Constantin Lăcătuşu, a format prima
echipă românească ajunsă pe Vf. McKinley, înalt de 6197 m. În
acelaşi an, a escaladat Mont Blanc-ul, iar în 1998 a efectuat o
expediţie în Anzi (Vf. Aconcagua, 6 962 m), ceea ce reprezintă
altă premieră românească pe ruta „Polish Glacier“. Participarea
lui Galescu la expediţia din Himalaya (Vf. Cho-Oyu, 8201 m),
prima acţiune românească de acest gen în Tibet, a fost urmată
peste doi ani de premiera românească din Patagonia (Cerro
Solo). Între 2002 şi 2005, Coco a ajuns pe crestele mai multor
munţi. Everestul, cu cei 8848 de metri ai săi, era acum noua ţintă
a alpinistului bănăţean, ţintă pe care un asemenea sportiv nu o
putea rata. Coco Galescu a scris istorie până acum pentru
alpinismul românesc şi cel mondial, şi o poate face în continuare.
Cristian Franţ

Fotbal
Reşiţa

Marţi, 3 februarie, în sala de conferinţe a hotelului Rogge, a
avut loc prezentarea bilanţului activităţii desfăşurate de Tribunalul
Caraş-Severin în anul 2008.
Printre participanţii la eveniment s-au numărat şi preşedintele
Aflat la stadionul din Valea
Tribunalului Caraş-Severin, Daniela Iancu, purtătorul de cuvânt al Domanului pentru a inaugura
aceleaşi instituţii, Daniela Deteşan, dar şi vicepreşedintele Curţii sala de forta, primarul
de Apel Timişoara, Cătălin Şerban.
municipiului Resita, Mihai
Stepanescu, a organizat si o conferinta de presa pentrui
simplul fapt ca acolo se aflau si toti antrenorii care evolueaza
cu grupele de copii ale clubului.
În cadrul unei conferinţe de presă organizată joi la
Stadionul „Mircea Chivu“, la care au participat Mihai
Stepanescu, primarul Reşiţei, Cristian Bobar, directorul
C.S.F.C.Ş. Reşiţa, consilierul Viorel Blajovan, dar şi toţi
antrenorii, s-a subliniat faptul că în atenţia Primăriei Reşiţa se
regăseşte şi reabilitarea stadionului din Valea Domanului.
Resita, un oras in care fotbalul a avut totdeauna o mare
insemnatate, un oras care a intrat de aproape un an de zile in
moarte clinica, un oras care datorita nepasarii multora a
desfintat singura echipa care evolua intr-un esalon superior al
fotbalului national.
Astfel, în 2008, Tribunalul Caraş-Severin a înregistrat un nuDe aceea, in aceasta conferinta de presa s-a subliniat
măr de 712 dosare/judecător (s-au luat în considerare şi dosarele faptul ca este o necesitate revinerea pe plan fotbalistic.
rulate şi participările la completele de apel şi recurs), încărcătura
Pe de alta parte s-a adus in discutie si o repoziţionare pe
medie pe ţară la nivel de tribunale fiind de 738 dosare/judecător funcţii, concursul urmând să se desfăşoare pe data de 20
(calculat conform aceloraşi indicatori). Faţă de 2007, volumul de februarie 2009, ocuparea funcţiilor fiind prevăzute în
activitate a scăzut cu 329 de dosare, în 2008 numărul acestora organigrama şi statul de funcţii.
fiind de 6304 iar indicele general al operativităţii la nivelul instanţei
„După acest concurs şi după ce vom şti cu cine vom lucra,
este de 90,54 % (în 2007, 93,98%).
ne
vom
putea ocupa şi de modernizarea bazei sportive. Acest
La finalul prezentării, vicepreşedintele Curţii de Apel Timişoara,
lucru
este
o necesitate nu un lux. După cum se ştie, primăria nu
Cătălin Şerban a vorbit despre centrul de presă din cadrul
instituţiei timişorene, sublinind necesitatea unui astfel de centru şi este bogată, dar cu siguranţă vom găsi resurse pentru a
transferurile
şiC.F.
de
la Reşiţa.
Lavinia Predescu moderniza stadionul, ne vom ocupa de
(continuare
în pagina
2)
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Săptămâna trecută, în consiliul de
coordonare al Federaţiei Sindicale Metarom sindicatul Vatra şi-a exprimat intenţia
de a se retrage din Metarom, dupa 18 ani şi
în condiţiile în care sindicatul Vatra a fost
sindicat fondator al Federatiei Metarom.

În urma unei întâlniri avute de primarul Reşiţei, Mihai Stepenesu cu factorii
responsabili s-a stabilit că se va trece într-o primă fază la curăţenia şi igienizarea
râului Bârzava cu operatorul de salubrizare local, Prescom SA şi cu o parte din
cetăţenii asistaţi sociali ce beneficiază de ajutorul social, urmând ca apoi agenţii
economici riverani râului Bârzava să fie responsabilizaţi pentru întreţinerea
curăţeniei din zonele în care aceştia îşi desfăşoară activităţile.

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

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 29 ianuarie 2009
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului (2009-2013) şi a Planului operaţional
privind implementarea Strategiei judeţene în domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului (2009-2013).
(Aprobat)
2. Proiect de hotărâre de aprobare a
Regulamentului privind respectarea dreptului la imagine şi intimitate al beneficiarilor de către furnizorii de servicii sociale,
de pe raza judeţului Caraş-Severin.
(Aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind analiza
datoriilor pe care le are Consiliul Judeţean
către agenţii economici şi asigurarea
transparenţei plăţilor. (Respins)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 148/
10.09.2008 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. (Aprobat)
5. Proiect de hotărâre de abrogare a
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 214
/23.12.2008 (prin care a fost stabilită o sumă ca parte componentă a remuneraţiei
lunare acordată prin contractul de mandat
directorului general interimar al S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Caraş-Severin) şi
a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 215/
23.12.2008 (prin care a fost stabilită o sumă ca parte componentă a remuneraţiei
lunare acordată directorului general al
S.C. Fabrica de Produse Lactate S.A.
Oraviţa). (Aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru persoanele vârstnice îngrijite în
Căminul pentru Persoane Vârstnice
Reşiţa, pentru anul 2009. (Aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere
pentru persoanele vârstnice îngrijite în
Căminul pentru Persoane Vârstnice
Sacu, pentru anul 2009. (Aprobat)

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
121/28.08.2008 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin pentru a face parte din
Comisia de acreditare a furnizorilor de
servicii sociale din judeţul Caraş-Severin.
(Aprobat)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
206/5.12. 2006 privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin în Consiliul etic ce funcţionează în cadrul Spitalului Judeţean
Reşiţa. (Aprobat)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 147/06.07.2006 privind
nominalizarea a doi reprezentanţi din
partea Consiliului Judeţean CaraşSeverin în Consiliul Consultativ al
Spitalului Judeţean Reşiţa. (Aprobat)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin nr. 104/2004 privind
înfiinţarea Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a Judeţului
Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare. (Aprobat)
12. Informare privind constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi
desfăşurate de persoane împuternicite în
acest sens din cadrul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat
a Judeţului Caraş-Severin.
13. Informare cu privire la activitatea
Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş-Severin pe perioada 1 iulie - 31
decembrie 2008.
14. Informare cu privire la participarea
unei delegaţii a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin la o conferinţă pe
probleme de mediu, organizată în Austria,
în perioada 10-13 decembrie 2008.
15. Întrebări. Interpelări.

Combinatul siderurgic TMK
Reşiţa va disponibiliza 200 de
angajaţi în acest an, numărul de
salariaţi ai companiei urmând să
scadă de la 1.166 la 966 de persoane, a anunţat, marţi, compania.

Comisia de dialog social a Prefecturii scoate
adev@rul la lumin@
Locuitorii din opt comune ale judeţului Caraş-Severin - Ciudanoviţa, Ciuchici,
Constantin Daicoviciu, Goruia, Gârnic, Mehadica, Ramna şi Vărădia - nu
beneficiază de medic de familie decât o zi pe săptămână. Dacă au o urgenţă
medicală, sunt persoane care trebuie să se deplaseze aproape 20 de kilometri
pentru a fi consultaţi.
Directorul executiv adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică din CaraşSeverin, Radu Albotă, a afirmat, că ASP este la curent cu lipsa de interes a
medicilor de familie pentru aceste şi a subliniat că, pentru a-i atrage pe doctorii
tineri spre localităţile cu pricina, autorităţile locale ar trebui să acorde o serie de
facilităţi, precum cazare, masă, bonusuri la salarii, etc.
În mediul rural, la nivelul judeţului Caraş-Severin lucrează doar 77 de medici
de familie, iar doar în 11 localităţi există câte doi doctori. Nici în mediul urban
lucrurile nu stau mai bine, dar, de această dată, nu din lipsa medicilor de familie, ci
din distribuţia lor pe localităţi. Din totalul de 95 de medici care asigură asistenţa
primară, 54 sunt în municipiul Reşiţa. Dacă la Anina sunt, în medie, aproape
3.000 de pacienţi la un singur medic de familie, la Reşiţa indicele este în jurul a
Cristian Franţ
1.300 de pacienţi pentru fiecare medic de familie.

Preţul de pornire 3,5 € mp
Pentru ca oraşul să fie atractiv în faţa investitorilor, Consiliul Local a rezolvat
situaţia juridică a terenurilor şi a intabulat mai multe parcele.
Patru parcele de teren aflate în zona U.C.C. vor fi scoase la licitaţie cu un preţ
de 3,6 euro pentru un metru pătrat.
Cu toate că preţul pare mic, cei care reuşesc să cumpere terenurile vor avea şi
alte cheltuieli. Vor trebui să dezafecteze ruinele fostei uzine, dar vor suporta şi o
parte a costurilor utilităţilor. Patru firme au cumpărat anul trecut terenuri în zonă.
Cumpărătorii sunt obligaţi să respecte anumite condiţii. „În maxim doi ani de la
vânzare trebuie să desfăşoare activitatea declarată, iar sediul firmei să fie în
Reşiţa pentru a plăti aici impozitele. Împreună cu firmele vom rezolva şi problema
utilităţilor”, a declarat edilul Mihai Stepanescu.
Cristian Franţ

Lucrări ISPA

Fotbal Reşiţa

În perioada ianuarie - februarie 2009,
S.C. Aquacaraş S.A. continuă lucrările de
reabilitare a reţelei publice de distribuţie a
apei potabile în următoarele zone:
1. Străzile A.I. Cuza, Iosif Velceanu,
Ion Vidu, Mozart, Verdi, racord Lunca
Pomostului Triaj şi Zona Trepte Moroasa PECO Triaj şi strada Caraiman în
perioada imediat următoare;
2. Străzile Pandurilor (parţial), Murelor,
Afinelor, Roşiorilor, Ion Creangă, Mihai
Eminescu, George Coşbuc şi Spitalului cu
începere din data de 01 februarie 2009;
3. Străzile Zimbrului, Digului (Staţia de
Tratare Apă Potabilă), Berzavei, Petofi
Şandor, Unirii, Nichita Stănescu, Octavian
Goga, 24 Ianuarie, Mureşeni, Mărului,
Lucian Blaga, Corbului, Pictor Andreescu,
Ceahlău, Cascadelor şi Petru Maior - cu
începere din data de 15 februarie 2009.
Lavinia Predescu

legitimările jucătorilor, de dotări
precum şi de cantonamente pentru
grupele de copii şi juniori. Nu va fi
uşor, sunt mulţi paşi de făcut. Un
prim pas este deja făcut. I-am
acordat încredere lui Cristi Bobar şi
rezultatele au început să se vadă“,
declara primarul Mihai Stepanescu.
Edilul şef a mai precizat că este
necesar un audit extern, care cu
siguranţă se va desfăşura pe parcursul mai multor luni. „Se va stabili o
echipă de experţi, pentru a efectua
un audit extern. Situaţia este în acest
moment dezastruoasă, dar vom face
tot posibilul să realizăm tot ce este
mai bine pentru club şi pentru iubitorii fotbalului resiteani“, a mai adăugat
primarul municipiului.
C.F.

(continuare din pagina 1)

l ISPA continuă în Reşiţa l 21 de case pentru rromi la Calnic l Lupul mai poate fi găsit în doar 6 judeţe, printre care şi Caraşul l
Alina Celia Cumpan este noul purtător de cuvânt al Primăriei Reşiţa l 174 de elevi chiuleau de la şcoală şi au fost prinşi de jandarmi
l Reşiţa a rămas fără cinematograf din februarie l Interact vinde fotografii pentru câinii de la Padoc l Primăria Reşiţa caută
veterinar l Omul de afaceri Marius Cârpan continuă să suţină Metalul Bocşa l
l Asociaţia Bike Attack Reşiţa împreună cu Centrul de Tineret Mansarda Reşiţa l Inaugureză în data de 5 februarie 2009 panoul
de escaladă l Igienizarea şi finalizarea lucrărilor de regularizare a Bârzavei, s-a stabilit pentru data de 10 februarie a.c., ora 9,
când va fi şi întâlnirea cu agenţii economici riverani râului Bârzava, pentru delegarea de sarcini concrete l Joi 5 februarie a.c., cu
incepere de la ora 11, sala de sedinte a Consiliului Judetean Caras-Severin va gazdui o întâlnire a conducerii executive a
instituţiei judeţene cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ l Vineri, 6 februarie, se împlinesc 150 de la naşterea
Arhimandritului Dr. Iosif Iuliu Olariu, fost episcop al Caransebeşului care va fi comemorat la Şopotul Nou l Sâmbătă, 7 februarie,
ora 11 UCM Reşiţa - Ştiinţa-Bacău l

Eurodeputatul Daciana Sârbu în acţiune

Horia Irimia vrea Reşiţa

Eurodeputatul PSD, Daciana Sarbu a organizat în
acest week-end, seminarul cu tema ˝Atragerea
fondurilor cu finanţare externă în 2009˝.
Manifestarea a început duminică, ora 10.00, la
sediul PSD Caraş-Severin (str. George Enescu, nr.8).
La eveniment au participat primari din judeţ,
reprezenţanti din domeniul mediului, agriculturii,
educaţiei, turismului, oameni de afaceri, dar şi tineri
interesaţi de asistenţa comunitară acordată României.
În cadrul seminarului au fost programate şi activităţi
de training, susţinute de specialişti, legate de pregătirea şi câştigarea proiectelor cu finanţare europeană.
Europarlamentarul Daciana Sârbu doreşte astfel să
se implice în promovarea oportunităţilor de finanţare
acordate de Uniunea Europeană, având în vedere
slaba absorbţie a banilor comunitari în România,
circuitul greu al informaţiei de specialitate şi realităţile
generate de criza financiară.

Vicepreşedintele PNL Caraş-Severin, Horia Irimia,
va candida la preşedinţia PNL Reşiţa, opţiunea sa
urmând a fi discutată pe data de 14 februarie, când va
avea loc adunarea generală de alegeri a organizaţiei
municipale a acestei formaţiuni politice.
Horia Irimia, fost secretar de stat în Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, a afirmat că
în ultimii zece ani nu a fost membru al Biroului
Municipal, dar consideră foarte important ca PNL
Reşiţa să obţină rezultate mai bune la alegerile din
acest an, europarlamentare şi prezidenţiale. Faţă de
alegerile europarlamentare din noiembrie 2007, Horia
Irimia, care a candidat şi la scrutinul pentru Camera
Deputaţilor, a obţinut în toamnă un scor dublu.
Candidatul la preşedinţia PNL Reşiţa a arătat,
totodată, că PD-L şi PSD au pierdut un 'zero' pe
drumul de la promisiune la faptă, creşterea promisă,
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de 50 la sută la salarii, de cele două partide ajungând
să fie de doar 5 la sută.
Irimia critică şi anularea unor măsuri luate de
Guvernul Tăriceanu, printre care cea referitoare la
salariile profesorilor care ar fi trebuit majorate în 2009
cu peste 20 la sută, preponderent cele ale
debutanţilor, dar şi Ordonanţa nr. 192 din 25
noiembrie 2008, prin care Guvernul Tăriceanu mărise
punctul de pensie de la 697 lei, adoptat tot de către
liberali de la 1 octombrie, la 763 lei, de la 1 ianuarie
2009.
˝Guvernul Boc - FSN a anulat acest lucru în 30
decembrie 2008, prin OUG nr. 226. Eu, totuşi, sper să
se continue finanţarea lucrărilor la infrastructura
rurală, şcoli, locuinţe, săli de sport, lucrări importante
pentru Caraş-Severin. Majoritatea acestora a început
în perioada în care am fost la Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ca secretar de stat˝, a
subliniat Horia Irimia.

În zilele de 5 şi 6 februarie, sub patronajul Clubului
Montan, Primăriei şi Casei de Cultură ,,George Suru” din
Caransebeş, va avea loc prima ediţie a Cupei Muntele Mic la
schi. Organizatorii evenimentului promit şi un carnaval pe
schiuri, urmat de un pelerinaj cu torţe aprinse la Crucea
Eroilor Neamului de pe Muntele Mic.

În judeţul Caraş Severin anul trecut au murit
cu 133 locuitori mai muţi decât sau născut.
Numărul morţilor din 2008 a fost mai mic decât în
2007. Nici la căsătorii lucrurile nu stau mai bine.
Numărul cuplurilor care au spus ,,da” în faţa
ofiţerului stării civile a fost mai mic cu 138 faţă de

Joi între orele 9 şi 14, se va întrerupe
furnizarea apei potabile în vederea executării
unor lucrări ce nu pot fi realizate cu reţeaua sub
presiune, în zona cuprinsă între Pod Stavila,
Văliugului, Lend şi Minda, pentru efectuarea
unor lucrări în cadrul Programului ISPA

Trafic de influenţă

Dasc@lul Cara}-Severinean

Anunţ

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate a
Asociaţiei Învăţătorilor Caraş-Severineni, ca
persoană juridică, a apărut numărul 6, pe anul
2008 al revistei „Dascălul Caraş-Severinean”.
Revista apare periodic şi este finanţată de membrii
săi prin cotizaţii sau sponsorizări.
Aceasta prezintă proiectele derulate în
parteneriat, finanţate prin fonduri europene, de
către Consiliul Judeţean Caraş-Severin sau
autofinanţate iar din cele 64 de pagini, o mare
parte sunt articole ale membrilor asociaţiei privind
rolul şcolii şi al învăţătorului în vederea păstrării
valorilor culturale tradiţionale de către cetăţenii
României dar şi necesitatea de a munci în
parteneriat cu instituţiile guvernamentale sau cu
alte ONG-uri pentru realizarea obiectivelor
educaţionale.
De asemenea, revista cuprinde o listă a cărţilor
publicate de colegii din asociaţie, dar şi a celor
recent apărute la editura TIM Reşiţa, care a tipărit
revista „Dascălul Caraş-Severinean”, ne-a
informat Preşedintele de onoare al Asociaţiei
Învăţătorilor Caraş-Severineni, Sofia Oneţiu.
Lavinia Predescu

Conform H.C.L. nr. 157/20.05.2008 privind stabilirea
taxelor speciale pentru anul fiscal 2009 şi H.C.L. nr.
67/25.03.2008 privind Regulamentul Serviciului Public de
Salubrizare în Municipiul Reşiţa, neîncheierea contractului
de salubrizare cu S.C. PRESCOM S.A. până la data de
28.02.2009 de către următoarele asociaţii de proprietari va
determina achitarea taxei locale specială de salubrizare în
valoare de 6,8 lei/lună/pers. de către toţi membrii
asociaţiilor începând cu luna ianuarie 2009 la Primăria
Municipiului Reşiţa.
ASOCIAŢIA 259;
NARCISEI 6 SC.1
ASOCIAŢIA 259-01; NARCISEI 6 SC.2
ASOCIAŢIA 283-02; AL. DACIA 1/2
ASOCIAŢIA 369-02; BUZIAŞ 6 SC.2
BUZIAŞ 6/1
ASOCIAŢIA 369;
1 DEC. 1918 28
ASOCIAŢIA 449;
ASOCIAŢIA 546-02; ATENEULUI 1/6
ASOCIAŢIA 552;
ATENEULUI 1/4
ASOCIAŢIA 590;
REP. 27 SC. 1
ASOCIAŢIA 869;
CORVIN 5 SC.1
ASOCIAŢIA 906;
ALMAJ 7 SC. B
ASOCIAŢIA 98;
MUNCII 4 SC.1
ASOCIAŢIA 99;
MUNCII 5 SC.1
Conducerea S.C. Prescom S.A. Reşiţa, director
general Marchiş Gheorghe

Adunarea General@ a Romilor din Cara}-Severin

În data de 02.03.2009, în jurul orei 11.00, ofiţerii din
cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al I.P.J.
Caraş-Severin, împreună cu procurori din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, au
organizat prinderea în flagrant, pe raza municipiului
Reşiţa, a lui B. Gheorghe, de 29 ani, din Caransebeş, care
a pretins şi primit suma de 630 lei de la M. Costel-Ovidiu,
din Caransebeş. B. Gheorghe i-a spus caransebeşeanului
că are influenţă pe lângă funcţionari din cadrul Registrului
Auto Român Caraş-Severin, pentru a-i obţine o categorie
superioară a normei de poluare pentru un autoturism ce
urma să fie înmatriculat, determinând astfel plata unei
taxe de primă înmatriculare mult mai mică.
Cel în cauză a fost monitorizat de către ofiţerii din
cadrul S.I.F. începând cu luna noiembrie 2008, dată la
care au existat primele indicii ale activităţii infracţionale ale
acestuia. În urma cercetărilor s-a stabilit că B. Gheorghe,
a primit de la partea vătămată, până la momentul
efectuării flagrantului, circa 1000 euro, sub aceleaşi
pretexte pentru un număr de 3 autovehicule.
˝În continuare se efectuează cercetări, cu autorul în
stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
trafic de influenţă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 257
Cod Penal, urmând a fi identificate şi alte persoane care
au fost victimele acestuia˝ ne-a declarat purtătorul de
cuvânt Sinsp. Beţa Adriana.
Cristian Franţ

O feti]@ accidentat@ pe trecerea
de pietoni în Re}i]a

Luni, 02.02.2009, în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Reşiţa, a avut loc Adunarea Generală a Romilor, manifestare organizată de Consiliul Consultativ al
Romilor, organism informal şi apolitic al ONG-urilor
rome din judeţul Caraş-Severin.
La acest eveniment au participat reprezentanţi ai
Prefecturii şi Consiliului Judeţean Caraş-Severin, liderii
comunităţilor şi ONG-urilor rome, reprezentanţi ai instituţiilor deconcentrate, mediatori, experţi pe problemele
romilor şi comisari ai drepturilor omului în scopul
analizării implementării Strategiei de Îmbunătăţire a
situaţiei Romilor din judeţul nostru, Legea nr. 430/2001,
completată cu H.G. nr. 522/2005, dar şi în vederea
prezentării Planului Judeţean de Măsuri pe 2009.
Lavinia Predescu

Deşi poliţia rutieră a intensificat până la extrem
acţiunile de combatere şi prevenire a accidentelor rutiere,
inconştienţa şoferilor bate cele mai negre previziuni ale
poliţiştilor. Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor
aflaţi pe trecerea de pietoni este principala cauză a
accidentelor în Municipiul Reşiţa.
De data aceasta victimă a fost chiar o fetiţă care
traversa trecerea de pietoni de pe Bd Revoluţia din
Decembrie spre a ajunge în staţia de tramvai când şoferul
unui autoturism înmatriculat în Austria nu i-a acordat
prioritate şi a lovit-o chiar pe trecerea pentru pietoni. Fetiţa
a fost transportată de urgenţă la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Reşiţa.
˝Aşa cum aţi remarcat, din păcate, principala cauză de
producere a accidentelor în Reşiţa îşi face simţită din nou
prezenţa: avem din nou pieton lovit pe trecerea de pietoni,
datorită inconştienţei unui şofer. Din păcate este vorba
despre o fetiţă, să sperăm că nu este gravă starea acesteadevărul este că cele mai multe dintre ele nu pot fi ia˝ ne-a declarat scms Decebal Davidoiul, şeful SPR CS.
oprite.
Şoferul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul a fost
Astfel, sub egida „Luna Protecţiei Civile”, vor fi negativ. ˝Probabil, ca mulţi alţi şoferi din Reşiţa, are
organizate următoarele exerciţii:
impresia că este sigur pe şosea˝ a mai spus Davidoiu.
l 5 februarie 2009, Moldova Nouă incendiu la o
navă cu poluarea fluviului Dunărea;
l 10 februarie 2009, Oraviţa cutremur la o şcoală
cu evacuare persoane rănite;
l 12 februarie 2009, Caransebeş alarmă aeriană cu
simularea izbucnirii unui incendiu la Seminarul
teologic;
l 17 februarie 2009, Bozovici explozie la centrala
termică a unei şcoli cu evacuarea răniţi;
l 27 februarie 2009, Reşiţa organizarea unei tabere
de sinistraţi în Parcul Tricolorului şi a unei expoziţii pe
teme de protecţie civilă în curtea Muzeului Banatului
Montan;
l 27 februarie 2009 - Simpozion: „Riscurile majore
ce pot afecta judeţul Caraş-Severin”, la Muzeul
Banatului Montan.

Februarie, luna Protecţiei Civile
Dat fiind faptul că la 28 februarie, în România, este
aniversată ZIUA PROTECŢIEI CIVILE Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC“ organizează,
pe tot parcursul lunii, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, o serie de manifestări menite să contribuie la
informarea populaţiei, şi aceasta în virtutea misiunilor
specifice.
Aceste acţiuni urmăresc aducerea în atenţia publicului importanţa vitală a protecţiei civile, conştientizarea permanentă a populaţiei privind importanţa
înţelegerii măsurilor ce se impun pentru protecţia
personală, a fiecăruia dintre noi, în caz de accidente,
dezastre naturale sau tehnologice, cât şi în cazul
unor ameninţări armate, teroriste.
Protecţia civilă reprezintă efortul continuu de-a
pregăti o naţiune să înfrunte dezastrele, să înţeleagă
care sunt primejdiile lumii în care trăieşte şi cum să le
facă faţă. Este foarte important să se înţeleagă faptul
că măsurile de protecţie trebuie luate acum, azi, pentru ca mâine să nu fim luaţi prin surprindere. Desigur,
ideal ar fi să contracarăm eventualele dezastre, însă

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: lucrări de construire grădiniţă cu
program normal, prelungit şi creşă
Locaţie: str. Sportului
Beneficiarul investiţiei: Grădiniţa P.P.4 Reşiţa
Proiectant general: Birou Individual de
Arhitectură Adina Bocicai Reşiţa
Data începerii construcţiei: 03.12.2007
Data finalizării construcţiei: 03.12.2008

Cristian Franţ

Cristian Franţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.02.2009
REŞIŢA: Administrator: 1; Agent comercial: 1; Agent reclama publicitara: 1; Agent
servicii client: 2; Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 6; Bucatar: 2; Croitorconfectioner imbracaminte dupa comanda: 60; Director cabinet: 1; Director societate
comerciala: 1; Electrician auto: 1; Lacatus mecanic: 1; Lucrator comercial: 2; Lucrator
sortator deseuri reciclabile: 1; Mecanic auto: 3; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 29; Ospatar: 3; Patiser: 1; Paznic: 2; Secretara: 1; Sofer autocamion/masina
de mare tonaj: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Vanzator: 1; Vopsitor auto: 1;
BĂILE HERCULANE: Agent vanzări: 1; Contabil: 0 + 1 absolvenţi; Sef departament
logistica: 1; Sef sectie mecanizare: 1; Sef de autoturisme si camionete: 1;
BOCŞA: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1; Modelier lemn: 1;
Tâmplar universal: 4; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 2;
Administrator: 1; Gaterist la taiat busteni: 1; Magaziner: 1; Masinist la masini ptr
terasamente (ifronist): 1; Sprtator produse: 2;
BOZOVICI: Asistent personal al persoanei cu handicap: 3; Muncitor necalificat in
silvicultura: 1;
CARANSEBEŞ: Asistent maternal: 1; Sudor manual cu arc electric: 1; Agent de
dezvoltare: 20;
MOLDOVA NOUĂ: Receptioner de hotel: 3; Ospatar: 4; Asistent medical generalist:
1; Camerista hotel: 4; Muncitor necalificat in agricultura: 6;
ORAVIŢA: Sofer autocamion / masina de mare tonaj: 1; Agent postal: 1;
OŢELU ROŞU: Casier incasator: 1; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 1; Jurisconsult:
1; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 1;
TOTAL GENERAL: 194
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Camera Federativă a Medicilor a
cerut Ministerului Sănătăţii ca bugetele
caselor de asigurări de sănătate să fie
independente de bugetul de stat şi ca
directorii de spitale să nu mai depindă de
minister, ci de autorităţile locale.

Studenţii din instituţiile de învăţământ superior de
stat şi particular acreditate, care urmează studii
universitare de licenţă şi studii universitare de masterat
la zi, pot beneficia, la cerere, de credite bancare pentru
acoperirea taxelor de studii şi pentru alte cheltuieli
legate de desfăşurarea studiilor.

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a
lansat în dezbatere publică proiectul normei metodologice
privind reţinerea datelor la nivelul serviciului de voce, pentru
aplicarea Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii.

Acordarea indemniza]iei pentru cre}terea
copilului în cazul sarcinilor multiple
COMUNICAT
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, cu modificările şi completările ulterioare,
reglementează faptul că persoanele care, în ultimul
an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de
12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe
venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiază
de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de
până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.
Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din actul
normativ menţionat concediul şi indemnizaţia lunară,
precum şi stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare
dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3
copii adoptaţi, luaţi în plasament sau în plasament în
regim de urgenţă ori încredinţaţi în vederea adopţiei.
Textul menţionat, cuprins în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 cu modificările şi
completările ulterioare, în prezent prevede acordarea
indemnizaţiei pentru naştere şi nu pentru fiecare copil
rezultat în urma unei singure naşteri. Prin urmare
este un drept al părintelui şi nu al copilului. Această
prestaţie înlocuieşte pe perioada concediului de
creştere a copilului venitul salarial al părintelui care
îndeplineşte condiţiile de acordare şi optează pentru
această formă de sprijin.
Pentru fiecare copil născut, indiferent că părinţii
realizează sau nu venituri profesionale, potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se
acordă alocaţia de stat pentru copii prevăzută de

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, cu modificările şi completările ulterioare, în
cuantum majorat la 200 lei, faţă de cuantumul actual
de 42 lei care se acordă copiilor care au împlinit
vârsta de 2, respectiv 3 ani.
Ţinând cont de cele menţionate, indiferent de
numărul copiilor rezultaţi la o naştere, se acordă o
singură indemnizaţie. Însă, pentru fiecare dintre copiii
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul
copilului cu handicap, se acordă alocaţia de stat în
cuantum de 200 lei, alocaţia de stat fiind un drept al
fiecărui copil. Astfel, în cazul îndeplinirii condiţiilor de
acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului,
familia va beneficia de o singură indemnizaţie în
cuantum de 600 lei sau 85% din media veniturilor
realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000
lei şi de una, două sau mai multe alocaţii de stat în
funcţie de numărul copiilor în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Potrivit prevederilor Programului de Guvernare,
avem în vedere reanalizarea sistemului de prestaţii
sociale, inclusiv acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, astfel încât să răspundem solicitărilor
existente, dar mai ales nevoilor reale ale populaţiei.
De altfel, modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2005, este prevăzută ca prioritate
în Programul Legislativ. Cu această ocazie se va
avea în vedere şi reconsiderarea acordării indemnizaţiei în cazul copiilor rezultaţi din sarcini multiple,
după o amplă dezbatere cu societatea civilă, ministerele şi instituţiile centrale cu atribuţii în domeniu.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare, 29 Ianuarie 2009

Ministerul S@n@t@]ii pune la dispozi]ie
adresa de e-mail cetedoare@ms.ro
Luni, 26 ianuarie, Ministerul Sănătăţii a lansat, cu
suportul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, o linie telefonică gratuită dedicată
semnalării deficienţelor existente în sistemul de
sănătate. Numarul de telefon 0800800885 va sta la
dispoziţia pacienţilor, care pot sesiza probleme în
asigurarea asistenţei medicale, precum şi a medicilor,
care sunt încurajaţi să informeze Ministerul cu privire la
problemele întalnite în exercitarea profesiei.
“Am înfiinţat aceasta linie telefonică pentru a da glas
durerilor mute din sistemul de sănătate. Astfel, vocea pacienţilor şi a medicilor deopotrivă se va auzi la Ministerul
Sănătăţii”, a declarat Dr. Ion Bazac, Ministrul Sănătăţii.
În urma numărului mare de apeluri înregistrate la
acest număr, care a dus la imposibilitatea tehnică de
preluare a tuturor apelurilor, marţi, 27 ianuarie, Ministerul
Sănătăţii a decis să recepţioneze sesizările privind
problemele din Sănătăte şi prin e-mail, la adresa
cetedoare@ms.ro.
Atât adresa de e-mail cât şi linia telefonică gratuită au
fost create în cadrul campaniei “Ce te doare?”, instituţia
încurajând-ui pe cei care pot face uz de mijloace
electronice să folosească adresa de e-mail, pentru a
permite utilizarea numărului verde preponderent celor
care nu au astfel de posibilităţi.
Cele două instrumente stau la dispoziţia pacienţilor,
care pot sesiza probleme în asigurarea asistenţei
medicale, precum şi a medicilor, care sunt încurajaţi să
informeze Ministerul cu privire la problemele întâlnite în
exercitarea profesiei.

l Neimpozitarea profitului reinvestit se va aplica din trimestrul II al acestui an l Valoarea punctului de pensie va creşte de la
697,5 lei la 718,4 lei, de la 1 aprilie 2009, şi la 732,8 lei, de la 1 octombrie 2009, conform proiectului bugetului de asigurări sociale
pentru 2009 l Rezerva de aur a României s-a menţinut la 103,7 tone l BNR a redus dobânda de politică monetară la 10 la sută de

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ghidul solicitantului - model cadru, anexele la Ghidul solicitantului şi condiţiile specifice pentru cererile
de propuneri de proiecte nr. 55-72 pentru implementarea Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013", aprobate prin Ordinul
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.
409/2008 privind aprobarea documentelor necesare
implementării Programului operaţional sectorial
"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (M.O. nr.
842 bis/15.12.2008)
l H.G. nr. 1.617 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii
nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea
clerului, aprobate prin H.G. nr. 1.070/1999 (M.O. nr.
843/15.12.2008)
l H.G. nr. 1.660 pentru modificarea H.G. nr. 570/2008
privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă
sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul
vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a
sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi
pentru modificarea H.G. nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul
de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului
acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum
şi pentru abrogarea H.G. nr. 140/2007 privind
aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe
complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
(M.O. nr. 843/15.12.2008)
H.G. nr. 1.663 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament (M.O. nr. 844/16.12.2008)
l Hotărârea nr. 134 a Camerei Auditorilor Financiari
din România privind atribuirea calităţii şi a dreptului de
exercitare a profesiei de auditor financiar pentru
persoanele care posedă o calificare profesională în
audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,
atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice
din acel stat (M.O. nr. 846/16.12.2008)
l O.u.G. nr. 214 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 847/16.12.2008)
l O.u.G. nr. 215 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de
locuinţe la nivel naţional (M.O. nr. 847/16.12.2008)
l H.G. nr. 1.664 privind indexarea nivelului lunar al
venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nounăscuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (M.O. nr. 847/16.12.2008)
l O.u.G. nr. 216 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (M.O. nr.
848/17.12.2008)
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l Ordinul nr. 690 al ministrului comunicaţiilor şi
tehnologiei informaţiei privind relansarea apelului de
proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!" (M.O. nr. 847/16.12.2008)
l O.u.G. nr. 217 privind reluarea pentru anul 2009 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional (M.O. nr. 848/17.12.2008)
l Decizia nr. 9 a Colegiului Medicilor Dentişti din
România privind organizarea sistemului de educaţie
medicală continuă pentru medicii dentişti (M.O. nr.
848/17.12.2008)
l H.G. nr. 1.574 pentru aprobarea Listei amenajărilor
de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de
îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care
se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea ANÎF, cărora li se retrage
recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru
modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.
138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.872/2005 (M.O. nr.
849/17.12.2008)
l Ordinul nr. 1.552/743 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe
unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (M.O.
nr. 851/18.12.2008)
l H.G. nr. 1.496 privind modificarea anexei la H.G. nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe (M.O. nr. 852/18.12.2008)
l Ordinul nr. 1.744/99/711 al ministrului sănătăţii
publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea
Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în
produsele alimentare pentru consum uman, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
438/295/2002 (M.O. nr. 852/18.12.2008)
l H.G. nr. 1.627 rivind aprobarea activităţilor pentru
care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli
din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului
acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei
activităţi (M.O. nr. 853/18.12.2008)
l Legea nr. 305 pt. modificarea O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii (M.O. nr. 855/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.645 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a calcarului
industrial (siderurgic) nr. 7.037/2006, încheiată între

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi S.C.
T.M.K Reşita - S.A. (M.O. nr. 856/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.648 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind accesul la profesia de expert
contabil şi de contabil autorizat aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 227/2008 (M.O. nr. 856/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.665 privind actualizarea cuantumului
prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr.
856/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.677 pentru modificarea şi completarea
anexei la H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum
şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul
serviciului (M.O. nr. 857/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.669 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007
pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului, aprobate prin H.G. nr. 731/2007
(M.O. nr. 858/19.12.2008)
l H.G. nr. 1.622 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a
avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii
deosebite (M.O. nr. 862/20.12.2008)
l Ordinul nr. 112 al directorului general al Oficiului de
Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice (M.O. nr. 864/22.12.2008)
l Ordinul nr. 1.746 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe
valoarea adăugată" (M.O. nr. 864/22.12.2008)
l H.G. nr. 1.618 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.
44/2004 (M.O. nr. 865/22.12.2008)
l Ordinul nr. 3.512 al ministrului economiei şi
finanţelor privind documentele financiar-contabile
(M.O. nr. 870/23.12.2008)
l H.G. nr. 1.682 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.u.G.
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.025/2006 (M.O. nr.
872/23.12.2008)
l Ordinul nr. 3.168/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane
(M.O. nr. 874/23.12.2008)

Premierul francez, François Fillon, a prezentat proiectele pe care
statul intenţionează să le finanţeze cu 26 de miliarde de euro. Banii vor fi
destinaţi susţinerii întreprinderilor, dar şi investiţiilor, în special în
domeniul transporturilor pentru construirea de noi reţele rutiere, feroviare
şi fluviale. De fonduri vor beneficia, de asemenea, sectorul construcţiei de
locuinţe sociale, învăţământul superior şi cercetarea.

Preşedintele american Barack Obama
apreciază că Statele Unite ale Americii
sunt pe poziţia de a le transfera mai multe
prerogative irakienilor, după recentele
alegeri provinciale şi diminuarea
violenţelor în Irak.

În momentul de faţă, Uniunea Europeană importă 50% din energia pe care o
consumă, procent care se va ridica la 70%
până în 2030, 42% din gazul importat în
UE provine din Rusia, din acesta, 80%
trece prin Ucraina.

Insula Şerpilor
Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ, cu sediul la Haga) a nevoie de demersuri de punere în aplicare a hotărârii nici pe
anunţa marţi, 3 februarie, decizia în cazul delimitării spaţiilor plan intern, nici internaţional, în plan bilateral (nu sunt necesare
maritime din Marea Neagră, în care România are calitatea de acorduri de aplicare subsecvente la nivel interstatal).
reclamant, iar Ucraina pe cea de pârât.
Începând din 2 septembrie 2008, timp de aproape trei
săptămâni, cele două părţi - mai întâi România, în calitate de
stat reclamant, urmată de Ucraina, ca pârât - au avut ocazia săşi susţină public, la Palatul Păcii din Haga unde se află sediul
CIJ, argumentele şi contraargumentele în favoarea propriei
poziţii şi împotriva poziţiei părţii adverse, conţinute în
documentaţia depusă la instanţa internaţională în timpul fazei
scrise, una confidenţială, a procesului iniţiat în urmă cu patru ani
de România, la 16 septembrie 2004.
De-a lungul celor trei săptămâni de audieri din luna
septembrie, cele două părţi au rămas ferme pe poziţiile lor,
Insula
diferite în ceea ce priveşte modul de trasare a liniei de delimitare
Şerpilor
a spaţiilor maritime.
Astfel, România a cerut judecătorilor CIJ, în finalul
pledoariilor sale, să delimiteze spaţiile maritime ce aparţin ei şi
Ucrainei în Marea Neagră, explicând că soluţia de delimitare pe
care o propune este una corectă şi conformă dreptului internaţional şi poziţiei susţinute şi în timpul negocierilor bilaterale.
Echipa României a încercat să demonstreze, pe parcursul
pledoariilor, că linia pe care o propune este una moderată şi
rezonabilă şi care nu încalcă drepturile Ucrainei, lăsând părţii
ucrainene toate spaţiile maritime în faţa ţărmurilor sale.
În acelaşi timp, România a susţinut că o primă parte a
delimitării a fost realizată prin procesele verbale agreate de
România şi URSS în 1949 şi confirmate de documente
Hotărârea CIJ recunoaşte jurisdicţia suverană şi drepturile ulterioare de acelaşi caracter, care au stabilit frontiera maritimă
suverane ale României în principal de exploatare a resurselor în jurul Insulei Şerpilor, pe un arc de cerc de 12 mile maritime de
pentru o suprafaţă de 9700 km² de platou continental şi zonă mare teritorială, maximum de spaţiu maritim la care această
economică exclusivă, adică 79,34% din zona de 12.200 km² formaţiune are dreptul.
În schimb, Ucraina a contestat relevanţa acelor acorduri soliaflată în dispută cu Ucraina (circa 70 de miliarde de metri cubi de
gaz şi 12 milioane de tone de petrol din estimările de până în citând în plus să se ţină cont, la trasarea liniei de delimitare, de diprezent). Linia de delimitare a fost trasată de CIJ pornind de la ferenţa semnificativă de lungime dintre ţărmurile celor două state.
Procesul internaţional - singurul pe care România l-a adus în
aplicarea metodei sale de delimitare dezvoltate în zeci de ani de
jurisprudenţă consolidată, conform regulilor relevante ale faţa Curţii de la Haga - a fost iniţiat de Bucureşti, în septembrie
dreptului mării, aşa cum au fost acestea aplicate de Curte la 2004, după ce îndelungatele negocieri cu URSS şi apoi cu
Ucraina nu au reuşit să ducă la un acord privind delimitarea
contextul geografic particular al zonei.
Hotărârea pune punct final unei dispute bilaterale complexe spaţiilor maritime din Marea Neagră, în condiţiile în care partea
care durează de 42 de ani şi care nu a putut fi rezolvată prin ucraineană a propus, în cursul negocierilor, o metodă de
delimitare al cărei rezultat era o linie de demarcare ce reflecta o
niciun alt mijloc.
Decizia judecătorilor CIJ vine după faza pledoariilor orale din pretenţie la o suprafaţă de platou continental şi zonă economică
luna septembrie şi ea este direct aplicabilă, obligatorie, exclusivă nejustificată - de două ori mai mare decât cea cerută
definitivă (nu poate fi atacată) şi executorie imediat, nefiind de fosta URSS în negocierile din perioada 1967-1987.

Simplificarea normelor
europene referitoare la TVA
UE îşi revizuieşte normele în materie de
facturare a TVA-ului, afirmând că întreprinderile vor putea economisi astfel până
la 18 miliarde de euro pe an. Propunerile
vizează reducerea procedurilor birocratice
şi a fraudelor şi încurajarea utilizării
facturilor electronice.
Statele membre au dreptul de a adapta
normele europene referitoare la taxa pe
valoare adăugată la propriile legi. Însă întreprinderile se plâng că procedurile naţionale
sunt prea complicate şi prea diferite, ceea
ce îngreunează desfăşurarea unei activităţi
economice în mai multe ţări. Noile reglementări oferă guvernelor mai puţine opţiuni,
urmărindu-se standardizarea procedurilor.
De asemenea, lasă întreprinderilor care
desfăşoară activităţi în alte ţări ale Uniunii
mai puţin timp pentru a-şi declara tranzacţiile, ceea ce ar putea ajuta guvernele
naţionale să combată frauda. Au fost
eliminate, în acelaşi timp, restricţiile privind
utilizarea facturilor electronice, acestea
putând fi utilizate întocmai ca cele tipărite.
Pentru a ajuta întreprinderile mici, propunerea promovează utilizarea, pe scară
mai largă, a unei forme simplificate de
facturare. Sunt vizate, în mod special,
sumele care nu depăşesc 200 de euro,
astfel oferindu-se ţărilor din UE o mai mare
flexibilitate în colectarea taxelor facturate.
Urmând exemplul UE, 21 de state
membre au creat programe similare de
simplificare a reglementărilor naţionale.

Forumul Economic Mondial

Forumul Social Mondial

Uniunea African@

Timp de cinci zile, la Davos, staţiune din Alpii elveţieni, s-a
desfăşurat a 39-a ediţie a Forum Economic Mondial. Tema
discuţiilor de anul acesta a fost "modelarea lumii în perioada de
după criză". Peste 2.000 de politicieni şi oameni de afaceri au
discutat despre ceea ce persoanele prezente au numit "criza
capitalismului".
Rusia şi China, prin discursurile pline de încredere ale celor
doi prim-miniştrii, au arătat determinarea de a se alătura statelor
cu rol de decizie pe scena economică mondială.
Şeful executiv al JP Morgan Chase a cerut bancherilor şi
politicienilor să-şi recunoască propriile greşeli şi să meargă mai
departe.
Prim-ministrul britanic Gordon Brown a spus că recapitalizările bancare au salvat băncile şi pachetele de stimulente
fiscale au injectat bani în economie, dar a avertizat că activele
toxice trebuie izolate cu scheme de asigurare într-un efort
internaţional.
Angela Merkel, cancelarul Germaniei a spus că actuala
criză a arătat nevoia unei mai bune coordonări internaţionale şi
poate chiar a unui Consiliul Economic ONU.
Dar pentru toate ideile exprimate de şefii guvernelor, soluţiile sunt puse în aşteptare până la întâlnirea grupului G20, la
începutul lui aprilie. Acolo, Obama, care a fost în mod frecvent
evocat în staţiunea elveţiană săptămâna trecută, ca marea speranţă pentru economia lumii, poate să-şi expună părerile sale.

Forumul Social Mondial (World Social Forum - WSF) şi-a
încheiat a nouă ediţie duminică la Belém, Brazilia, cu a sa
"Adunarea a adunărilor" adoptând zeci de rezoluţii şi propuneri,
subiecte ale unui program de mobilizare în întreaga lume pe
parcursul lui 2009.
O săptămână de demonstraţii şi acţiuni de sensibilizare vor
avea loc între 28 martie şi 4 aprilie pentru o schimbare drastică
în echilibrul politic mondial şi adoptarea de măsuri urgente
pentru a opri schimbările climatice. Ţinta acestei iniţiative este
summit-ul G-20 al ţărilor industriale programat pentru 2 aprilie,
la Londra. De la Argentina şi Brazilia, membre G-20, se
aşteaptă să exprime cererile WSF, cum ar fi reforma profundă a
Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale şi Organizaţiei
Mondiale a Comerţului.
WSF s-a manifestat încă de la începuturile sale, în oraşul
Porto Alegre,sudul Braziliei, în ianuarie 2001, ca o alternativă la
Forumul Economic Mondial din Davos, Elvetia .
Ziarul conservator Folha de Săo Paulo, din capitala
financiară a Braziliei, a notat că, planeta probabil nu ar putea
deveni "extravaganta" altă lume la care s-a visat în Belém dar
nici nu va rămâne cea actuală, "de atâtea ori celebrată pe ton
optimist de Davos."
În total, au participat 133,000 de persoane, din 142 de ţări,
reprezentând mişcări sociale, ONG-uri sau ca persoane
individuale.

Muammar Gaddafi, liderul libian, a fost
numit preşedinte al celor 53 de naţiuni ale
Uniunii Africane (AU). El a fost ales "de către
şefii de stat într-o sesiune cu uşile închise,
pentru o perioadă de un an", potrivit unui
purtător de cuvânt al AU. Numirea lui Gaddafi a
fost salutat cu un sunet de ciocănel de preşedintele tanzanian ce a deţinut funcţia şi cu
aplauze din partea unor lideri africani. Unele
state membre ale AU s-au declarat neliniştite
de numire.
În discursul său inaugural, Gaddafi a declarat: "Voi continua să insist ca ţările noastre
suverane să lucreze pentru a deveni Statele
Unite ale Africii." El a recunoscut că liderii
africani au fost departe de un acord cu privire la
acest subiect, spunând, "Noi suntem încă state
independente".
După ce au amânat ideea de "Statele Unite
ale Africii", liderii din Africa au decis să ia în
considerare metode de extindere a mandatului
existentei Comisii AU, organ executiv al
uniunii, care va fi redenumită Autoritatea AU,
organism de tranziţie al viitorului guvern.

l Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kirill, a fost întronat duminică în catedrala Hristos Mântuitorul, în fruntea Bisericii Ortodoxe
Ruse l Republicanii au ales pentru prima dată la conducerea partidului, un afroamerican, Michael Steele, fost adjunct al
guvernatorului de Maryland în 2003 l Rusia şi Germania au anunţat crearea unei agenţii energetice comune l Kârgâzstanul a decis să
nu mai pună baza aeriană Manas la dispoziţia forţelor americane într-un "viitor apropiat" l Iranul a anunţat că şi-a plasat pe orbită
primul satelit, botezat Omid (Speranţă), de fabricaţie 100% internă l Rusia şi Belarus au semnat un acord privind crearea unui sistem
militar de monitorizare şi apărare a spaţiului aerian comun l ONU va ancheta asasinarea lui Benazir Bhutto ucisă în 2007 l

HMS Victory
O echipă de exploratori la mari
adâncimi din Florida a anunţat că a
descoperit unul dintre cele mai mari vase
britanice pierdute vreodată pe mare.
Purtătorul de cuvânt al echipei a declarat
că nava britanică HMS Victory s-a
scufundat în Canalul Mânecii în 1744, cu
peste 900 de persoane la bord. Compania
de cercetare a indicat faptul că HMS
Victory a transportat 4 tone de monede de
aur. Până în prezent au fost recuperate
două tunuri de bronz marcate cu stema
regelui George I, şi continuă să se
examineze şi cartografieze zona cu
resturile navei, care se află la aproximativ

330 de metri sub suprafaţa mării. Victory a
fost cea mai mare şi, cu 110 de tunuri din
bronz, cea mai puternic înarmată navă din
timpul ei. A fost inspiraţia pentru HMS
Victory, faimoasă sub comanda Amiralului
Horatio Nelson decenii mai târziu.
Ziarele vremii şi alte înregistrări istorice
analizate de căutătorii subacvatici au
indicat că s-a scufundat lângă Cherbourg,
Franţa, în urma ciocnirii de stânci. Dar locaţia epavei, la 100 km depărtare de roci,
sugerează că altele au fost cauzele naufragiului şi amiralul în vârstă de 74 de ani
aflat la comanda navei a putut fi finalmente
exonerat de amiralitatea britanică.
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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

Auto-Moto-Velo

Vând cărucior ABC Design
culoare bleumarin cu bej, roţi
groase (4 pe faţă, 2 pe spate),
cumpărat acum 2 ani din Germania, este în stare foarte bună.
Preţ 300 lei. Tel. 0355-801049,
0745-649170.
Vând pat mare pentru copii,
etajat cu scăriţă şi măsuţă de
scris încorporate + noptieră.
Preţ 420 lei neg. Tel. 0729069699.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.
Vând mobilă la 400-500
RON, negociabil. Tel. 0355803955.
Vând urgent TV color, mobilă sufragerie. Preţ convenabil.
Tel. 0749-486188.
Vând dormitor în stare foarte
bună şi o vană de baie mare de
fontă. Tel. 0255-224894.
Vând urgent un TV sport cu
dvd încorporat, vând un pistol
de vopsit recent adus din
Franţa, o bormaşină nouă de
850 W. Tel. 0754-894208.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.
Vând mobilă veche dormitor
compus din dulap, pat mare,
două noptiere şi comodă cu
oglindă. Tel. 0721-590582 - preţ
rezonabil.
Vând telefon Samsung
D600, stare foarte bună, preţ
200 lei. Tel. 0762-335308.
Vând căţelusă Westie Cezar, vârsta - 4 luni, carnet sănătate la zi, vaccine şi deparazitări
complet efectuate, deosebită,
ascultătoare, învăţată la nisip.
Cadoul perfect. Poze pe mail.
Preţ 200 €. Reşiţa. Tel. 0727774795, cry_ss@yahoo.com
Vând aparat foto HP digital 4
mp, frigider Artic mare, instant
Junkers gaz apă caldă, televizor
color Philips diagonala 70. Tel.
0763-601081.
Cumpăr colţar bucătărie,
mobilă de bucătărie, canapea
extensibilă, cuptor microunde
dublu grill, sistem audio 5+1,
plasmă diagonală mare. Tel.
0763-601081.
Vând bancnote şi monezi
vechi, anii 1900-2000. Tel.
0728-055926.
Vând aparat foto categoria
megazoom SLR like, Fujifilm
Finepix S5600, 5.1 mp, zoom
optic 10x, setări manuale +
setări automate, card 1GB, preţ
400 lei. Tel. 0724-023373.
Vând canapea, 2 fotolii şi
măsuţă. Tel. 0355-805821.

Vând Fiat Punto cu motor de
1,2 benzinar, an 2002, înmatriculat, genţi aluminiu, servodirecţie, mp3, alarmă, airbag,
3.300 € neg. Tel. 0726-656854.
Vând Golf 3 prin dezmembrare. Tel. 0745-655581, 0766459153.
Vând Renault Espas, model
‘95. Tel. 0754-894208.
Vând 4 genţi de tablă de Golf
3 cu 4 găuri, de 14. Tel. 0723894929.
Vând BMW 316i, E46, 1,9
benzină, înmatriculat, an 2000,
pachet MIII, climatronic, geamuri electrice faţă, încălzire
scaune faţă, parţial piele, jenţi
al./15 original BMW, abs esp, 8
airbag, radio/cd bmw, preţ 9.100
€ neg. Tel. 0721-825875.
Caut să închiriez garaj în
Govândari. Tel. 0355-418178.
Vând buldoexcavator cu
4.500 € neg. Tel. 0755-615558.
Vând Dacie 1410 pentru
piese sau progamul rabla. Tel.
0355-809615.
Vând atv-uri noi 110 cc, cutie
automată, 590 €. La cerere
asigur transport. Tel. 0744494138, 0766-446958.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut loc de muncă part time.
Tel. 0764-817953.
Renov ă ri apartamente,
case, interioare, exterioare,
construcţii noi, mansard ă ri,
acoperişuri. Preţuri minime. Tel.
0743-907757.
Execut zugrăveli, gresie,
faianţă, laminate, recondiţionări
parchet, experienţă în străinătate, calitate şi seriozitate. Tel.
0742-786152.
Execut zidării, tencuieli, gresie, faianţă, marmură, şeminee.
Tel. 0743-907757.
Transport marfă camionetă
acoperită, sarcină utilă 2 tone.
0740-294127.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
accesibile. Tel. 0723-894929.
Execut la preţuri avantajoase multe lucrări de amenajari
interioare şi exterioare. Tel.
0723-054615.
Execut lucrări interioare şi
exterioare la preţuri accesibile.
Tel.0723-894929, 0723-054615
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri. Toate
genurile de muzică. Tel. 0723277475.

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
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Sonorizez următoarele evenimente la preţuri avantajoase:
nunţi, botezuri, petreceri de
firmă etc. Tel. 0770-479506,
0721-606034.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, laminate, zugrăveli, experienţă în străinătate,
serios, calitate. Tel. 0724786152.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-217133.

Imobiliare
Vând teren agricol în comuna Târnova. Tel. 0727-869557.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
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.
Vând sau schimb casă în
Reşiţa, cu casă în Bocşa sau
Reşiţa. Tel. 0355-803955.
Vând garsonieră tip cămin,
îmbunătăţită. Tel. 0752-055987.
Vând terenuri şi păduri la
Ezeriş. Tel. 0752-055987.
Cumpăr casă în Bocşa. Tel.
0752-055987.
Închiriez camere cu baie în
blocul funcţionarilor în Luncă, la
Piaţa mică. Avantajos. Tel.
0726-125935.
Închiriez apartament cu 2
camere la parter, complet mobilat şi utilat aproape de centru.
Tel. 0726-125935.
Închiriez garsonier ă în
Moroasa la Fluturelu, renovată
şi mobilată. Tel. 0726-125935.
Vând casă în jud. Arad,
comuna Gurahonţ sau schimb
cu garsonieră sau apartament
în Reşiţa. Tel. 0355-803955,
0752-055987.
Vând cameră de cămin cu
baie, în blocul funcţionarilor, în
Luncă, 26 mp. Preţ avantajos.
Tel. 0726-125935.
Vând apartame n t cu 2
camere în Moroasa, aproape de
centru, parter, posibilităţi vad
comercial, renovată şi mobilată.
Avantajos. Tel. 0726-125935.
Vând apartament cu 2 camere în Băile Herculane, zona
pieţei, complet renovat şi mobilat. Avantajos.Tel. 0726-125935

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
26 ian. 09
27 ian. 09
28 ian. 09
29 ian. 09
30 ian. 09
2 feb. 09
3 feb. 09
4 feb. 09

Lei noi
95,9056
92,2096
91,6540
91,5531
98,1099
99,1957
97,1132
96,1056

Anunturi
,

Vând garsonieră în Mociur,
foarte spaţioasă, 39 mp. Avantajos. Tel. 0726-125935.
Închiriez apartament cu 2
camere în Băile Herculane,
complet renovat si mobilat,
avantajos. Tel. 0726-125935.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren pentru
o casă sau pensiune, toate
utilităţile. Avantajos. Tel. 0726125935.
Persoană fizică vând apartament 4 camere, piaţa Reşiţa
Sud, parter. Tel. 0728-172787,
0355-410883 după ora 17.
Închiriez pe termen lung
apartament o cameră parter
centrul istoric Sibiu, garanţii
financiare şi referinţe obligatorii.
Tel. 0770-853486.
Vând urgent apartament cu
3 camere confort 1 îmbunătăţit,
merită văzut. Tel. 0723-894929.
Închiriez 2 hale complet
utilate în Bocşa, 270+220 mp
pentru producţie sau depozitare, 2 €/mp, acces tir. Tel. 0723689971.
Vând ugent garsonieră îmbunătăţită, deosebită, termopane, uşă blindată 22.000 €. Tel.
0355-801355.
Vând casă cu pivniţă şi grădină pe rod, la poalele Semenicului - Cuptoare suprafaţă 1.800
mp, zonă turistică sau schimb
cu apartament 4 camere. Tel.
0763-601081.
Cumpăr casă minim 5-6
camere şi anexe, apă curentă,
gaz. Tel. 0768-269260.
Vând apartament cu 1 cameră, cu centrală, termopane,
renovată complet, Al. Gugu. Tel.
0723-440282.
Vând apartament 2 camere
parter bloc 4 etaje zona Intim.
Tel. 0770-547291.
Vând casă cu 3 camere,
îmbunătăţită modern, cu gaz,
satelit, cu grădină şi vie. Tel.
0724-700792.
Vând apartament cu 3 camere, modificat şi îmbunătăţit,
confort 1. Tel. 0723-894929.
Vând apartament 3 camere
decomandat neîmbun ă t ă ţit
confort 1 în Micro 3. Preţ 45.000
€. Tel. 0769-372888.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, preţ negociabil.
Tel. 0722-545196.

Persoan ă fizic ă cump ă r
urgent apartament 2 camere
decomandate la etaj intermediar. Ofer plata pe loc. Tel. 0724023373, 0355-806332.
Persoană fizică, vând apart.
2 camere, îmbunătăţit, Micro 2,
bloc 4 etaje, mobilat modern,
preţ neg. Tel. 0770-446225.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, modernizat,
mobilat, pt. investiţie închiriere.
Preţ 26.900 neg. Tel. 0748118080.
Închiriez garsoniere şi apartament 2 camere. Între 100-150
€. Tel. 0770-446225.
Vând apartament confort 1
cu 3 camere, renovat şi îmbunătăţit. Tel. 0723-894929.
Particular vând apartament
cu 2 camere, modificat în trei, în
Reşiţa, lângă Sala Polivalentă,
5/10, 67 mp, preţ 50.000 €. Tel.
0726-411878 sau 0770-600010

Matrimoniale
O fer dragoste , tandre ţ e
doamnelor-domnişoarelor care
ştiu ce vor de la viaţă. Tel. 0726261409 rog seriozitate.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- februarie

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

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - februarie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16

Nume
Adresa

USD

5 Ianuarie - 4 Februarie 2009

EURO

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4

Prenume

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

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie
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
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 3 camere decomandat et 2/4, 2 băi, 2 balcoane, dotat cu
centrală termică si termopane, modificat
după proiect, parţial mobilat, situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Preţ
46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vilă, Reşiţa, Calea Timişoarei
în suprafaţa construită de 1.536 mp,p+3,
compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloane, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încălzire cu combustibil solid şi gaz, teren
1.300 mp. Preţ 500.000 €. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.
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,
0720-038774.
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, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
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, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
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
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

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 cunoas-

că 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, 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.
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 0723257.815.

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

SPORTURI DE IARNĂ
Tripla austriaca la Sapporo. Primele trei locuri ale concursului de sarituri cu schiurile desfasurat la Sapporo, in Japonia, au
fost ocupate de catre sportivi din Austria.
Gregor Schlierenzauer (19 ani) a obtinut a patra victorie
consecutiva din acest sezon, dupa ce a acumulat 253.3 puncte,
care urmare a celor doua sarituri, 133 de metri, respectiv 120.5.
Sportivul originar din Rum a castigat in aceasta editie a Cupei
Mondiale opt etape. Thomas Morgenstern, castigatorul Cupei
Mondiale de anul trecut, a fost al doilea, cu 216.9 puncte, podiumul
fiind completat de Wolfgang Loitzl (211.2 puncte). Schlierenzauer
si-a marit avansul in ierarhia generala a Cupei Mondiale, avand in
acest moment 1420 de puncte. Al doilea este elvetianul Simon
Ammann (1248 de puncte), care a terminat al saptelea la Sapporo,
in timp ce Wolfgang Loitzl este al treilea, cu 1166 de puncte.
Edith Miklos, locul 18 in proba de Super-G la CM. Schioarea
romana Edith Miklos a ocupat un excelent loc 18 in slalomul super
urias desfasurat, marti, la Val d'Isere, in deschiderea editiei cu
numarul 30 a Campionatelor Mondiale de Schi Alpin. Cu un loc 30
in acest sezon al Cupei Mondiale in super uriasul de la Saint
Moritz, Miklos a reusit o coborare curata, terminand cu timpul de
1:24.69, la 3 secunde si 96 de sutimi in spatele americancei
Lindsey Vonn.

Rafael Nadal, primul spaniol câştigător al turneului Australian Open. Tenismanul Rafael Nadal, numărul unu mondial, a
câştigat, duminică, pentru prima dată în carieră Australian Open,
învingându-l în finală, cu scorul de 7-5, 3-6, 7-6 (7/3), 3-6, 6-2, pe
elveţianul Roger Federer, şi devenind primul spaniol care a realizat
această performanţă. La finala ce a durat 262 de minute, Nadal şi
Federer s-au întâlnit în premieră la Australian Open.
Williams a câştigat turneul Australian Open. Jucătoarea
americană de tenis Serena Williams a câştigat, sâmbătă, pentru a
patra oară turneul Australian Open, impunându-se în finală, cu
scorul de 6-0, 6-3, în faţa sportivei ruse Dinara Safina. Serena
Williams s-a mai impus la Australian Open în 2003, 2005 şi 2007.
Meciul dintre cele două sportive a durat 59 de minute.
Surorile Williams au câştigat proba de dublu la Australian
Open. Surorile Venus şi Serena Williams au câştigat proba de
dublu feminin de la Australian Open. Venus şi Serena le-au învins
în finală pe japoneza Ai Sugiyama şi slovaca Daniela Hantuchova,
cu scorul de 6-3, 6-3. Surorile Williams s-au mai impus la
Melbourne în 2001 şi 2003 şi au reuşit să câştige al optulea titlu de
Grand Slam.
Fraţii Bob şi Mike Bryan au câştigat proba de dublu de la
Australian Open. Fraţii Bob şi Mike Bryan, din Statele Unite ale
Americii, au câştigat, sâmbătă, proba de dublu din cadrul turneului
Australian Open. Bob şi Mike Bryan au învins, în finală, cu scorul
de 2-6, 7-5, 6-0, perechea Mahesh Bhupathi/Mark Knowles
(India/Bahamas).

Fotbal amical: Rom$nia - Croa]ia
Selecţionerul Victor Piţurcă a anunţat numele stranierilor pentru amicalul cu Croaţia, printre cei convocaţi regăsindu-se şi fostul
stelist Mirel Rădoi, dar Ştefan Radu, jucătorul lui Lazio fiind pedepsit de antrenor pentru atitudinea de la meciul cu Lituania. Stranierii
convovaţi pentru amicalul cu Croaţia: Cosmin Contra (Getafe),
Cristian Chivu (Internazionale Milano), Mirel Rădoi (Al-Hilal),
Ştefan Radu (Lazio), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Mihăiţă Neşu
(Utrecht), Paul Codrea (Siena), Răzvan Cociş (Lokomotiv Moscova), Florentin Petre (Terek Groznîi), Adrian Mutu (Fiorentina) şi
Ciprian Marica (VfB Stuttgart). Numele fotbaliştilor care evoluează
în campionatul intern vor fi anunţate in aceasta săptămâna.
Partida amicală România-Croaţia se va disputa pe 11
februarie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
03 - 15 feb:
06 - 07 feb:
09 - 15 feb:
11 feb:

SCHI ALPIN - Camp. Mondial - Val d’Isere, Franta;
SARITURI CU SCHIURILE - CM - Willingen, Ger;
TENIS - ATP Tour, Rottherdam;
FOTBAL - Romania - Croatia, amical.

DE VĂZUT LA TV:
POLO: Superliga Nationala: Turneul Final
Sambata TVR 2 ora 14:30
HANDBAL FEM.: Cupa EHF: Feher Alcoa - Rulemntul Brasov
Sambata Sport.ro ora 19:00
PATINAJ VITEZA: Cupa Mondiala, Norvegia
Duminica Eurosport ora 13:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Buducnost - Oltchim
Duminica Sport.ro ora 19:00
TENIS: Turneul WTA de la Paris, Ziua 2
Marti Eurosport ora 15:00
FOTBAL: Meci amical: Romania - Croatia
Miercuri Antena 1 ora 20:45

Joi/5 Februarie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 9 Februarie

Franta este campioana. “Cocosii" lui Claude Onesta au
cistigat titlul la handbal masculin, invingind Croatia in finala de la
Zagreb. Adversara Romaniei din grupa preliminara pentru EURO
2010, Polonia, s-a clasat pe locul III.
Campioana mondiala a handbalului masculin este din nou
Franta, care reediteaza succesele din 1995 si 2001, invingind in
finala Croatia cu 24-19 (11-12). Dupa ce gazda competitiei,
Croatia, a cistigat prima confruntare desfasurata in grupa
principala (22-19), spectatorii din Zagreb sperau la un nou succes
si, dupa prima parte, parea sa se intimple deznodamintul dorit:
desi o distantare la doua puncte diferenta, croatii erau cei de la
conducerea ostilitatilor. Dupa pauza, scorul a balansat timp de 53
de minute anuntindu-se un final de foc. Insa, in ultimele minute,
electrizati si de paradele portarului Thierry Omeyer, handbalistii lui
Claude Onesta s-au dezlantuit si au obtinut victoria. In semifinale,
Franta a invins Danemarca cu 27-22 si Croatia a invins Polonia cu
29-23, iar finala mica a fost cistigata de Polonia cu 32-21.
Polonezii, invinsi pe teren romanesc in preliminariile Euro 2010, au
obtinut medalia de bronz, lucru ingrijorator, intrucit pentru a se
califica la Europene, tricolorii trebuie sa invinga in deplasare, fie
Suedia, fie Polonia. La Campionatul Mondial din Croatia a
participat si nationala Romaniei dupa o pauza de 14 ani, tricolorii
reusind in cele din urma o clasare pe locul XV.
Clasament final: 1. Franta; 2. Croatia; 3. Polonia - 4. Danemarca; 5. Germania; 6. Ungaria; 7. Suedia; 8. Serbia; 9. Norvegia; 10.
Slovacia; 11. Macedonia; 12. Coreea de Sud; 13. Spania; 14.
Egipt; 15. ROMANIA; 16. Rusia; 17. Tunisia; 18. Argentina; 19.
Algeria; 20. Cuba; 21. Brazilia; 22. Kuweit; 23. Africa Sud; 24.
Australia.

Vineri/6 Februarie

Timişoara
+12ºC
+4ºC

Campionatul mondial de handbal masculin

Sâmb@t@/7 Februarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +13ºC
+4 º C

+12ºC
+4ºC

Marţi, 10 Februarie

+12ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +14ºC
+6ºC

+12ºC
+6ºC

Duminic@/8 Februarie

Timişoara
Caransebeş

+14ºC
+6ºC

+12ºC
+7ºC

+15ºC
+6ºC

WRC 2009
Raliul Irlandei 2009 - dubla
Citroen. Loeb reuseste sa se
impuna in Raliul Irlandei dupa
ce a trecut printr-o noua sperietura pe penultima proba a
cursei. Loeb si-a pierdut concentrarea si a scapat masina de
sub control intr-un derapaj de 60
de metri, insa francezul a reusit
sa preia din nou controlul si sa
ajunga la finalul raliului.
Sebastien a mai avut un moment dificil si in ziua secunda,
cand a avut o scurta incursiune
in decor, ramasa si atunci fara
urmari. Aceeasi proba, cea de-a
18-a a creat dificultati si altor
piloti, Chris Atkinson avand
parte de o iesire in decor care l-a
costat pozitia a patra, ce ii
revine in cele din urma lui
Henning Solberg.
Sebastien Loeb incepe asadar in forta noul sezon, intr-un
raliu dificil pe care l-a controlat
inca de la inceput, preluand
conducerea pe a doua proba. El
a castigat, in stilu-i caracteristic,
opt probe consecutive dupa care s-a multumit la a-si conserva
avansul, mai mult decat
suficient, castigand pe parcurs
inca trei probe. "Un raliu foarte
greu" a spus francezul. "A fost
dificil pentru toata lumea dar am
castigat si suntem bucurosi. Voi
incerca sa continui astfel."
Inceputul de raliu a demonstrat superioritatea pneurilor
Sottozero, de zapada, in conditii de ploaie, cu multa apa si
noroi pe traseu. Loeb, desi nu a
facut cea mai inspirata alegere
de pneuri, a reusit sa fie cel mai
rapid dupa prima bucla a intrecerii, iar apoi, trecut pe pneurile
de zapada, s-a distantat decisiv.
La JWRC s-a impus germanul Aaron Burkart, aflat la prima
victorie, in timp ce Martin
Prokop a fost al doilea, pozitia a
treia revenindu-i lui Simone
Bertolotti, la prima cursa cu
Suzuki.
Clasament final:
1 Loeb/Elena
Citroen
2 Sordo/Marti
Citroen
3 Hirvonen/Lehtinen Ford
4 Solberg/Menkerud Ford
5 Atkinson/Prevot
Citroen
6 Ogier/Ingrassia
Citroen
7 Wilson/Martin
Ford
8 Al Qassimi/Orr
Ford
Clasament general constructori
1. Citroen Total
18p
2. BP Ford Abu Dhabi
8p
3. Stobart Ford
8p

Timişoara
Caransebeş

+13ºC
+7ºC

Reşiţa

+7ºC
-3ºC

Vineri, 13 Februarie

Reşiţa

+12ºC
+3ºC

Oraviţa +6ºC
-2ºC

Oraviţa +15ºC
+5ºC

+13ºC
+8ºC

Miercuri, 11 Februarie Joi, 12 Februarie

Caransebeş

+12ºC
+4ºC

Sâmbătă,14 Februarie Duminică, 15 Feb.

Reşiţa

+6ºC/+2ºC

+9ºC/+4ºC

+5ºC/+1ºC

+2ºC/-2ºC

+2ºC/-1ºC

+3ºC/-4ºC

+2ºC/-6ºC

Timişoara

+6ºC/+2ºC

+9ºC/+4ºC

+6ºC/+1ºC

+2ºC/-1ºC

+2ºC/-1ºC

+4ºC/-4ºC

+2ºC/-6ºC
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