
...pag. 8

Meteo Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

perioada
12 - 22 Feb 9ruarie 200

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul XI Nr. 5V12 - 18 Februarie 2009 Preţ 1 leu ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii imobiliare

SPORT

Agen e matrimonialţi ă

...pag. 4

Alegeri parlamentare
în Israel

Conferinţa
de la München

Sporturi de iarnă

Rugby WRC Handbal

Situa ia întreruperilor
în executarea pedepsei

la tribunalul
Cara -Severin

ţ

ş

O nouă biserică
la Gărâna

Locurile de muncă

Sprijin financiar pentru
ntreprinderiî

Bugetului de Stat
pentru anul 2009

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

Tel. 0255-221134
“PRISMA”

Anunţuri,
publicitate

C.F.

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.

În acest sens, managementul uzinei a înaintat o notificare că
tre Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin, Agenţia
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Sindicatului Vatra
din TMK. Acţionarul majoritar al TMK Reşiţa, grupul rus TMK,
vrea să delisteze combinatul de pe piaţa Rasdaq a BVB. TMK
are în derulare o ofertă de preluare a titlurilor pe care nu le
controlează, oferind acţionarilor minoritari 1,9 milioane lei pentru
pachetul care reprezintă 0,51% din capital, ofertă derulată prin
UniCredit.

Grupul rus TMK, specializat în producţia ţevilor de oţel pentru
industria petrolului şi gazelor naturale, este prezent în România
şi prin TMK-Artrom Slatina. Preţul de Ofertă este de 2,90 RON
pentru o acţiune, mai puţin cheltuielile aferente impozitului pe
câştigul de capital din transferul valorilor mobiliare (aplicabil în
cazul în care acţionarul vânzător este persoană fizică, impozitul
respectiv fiind reţinut de către intermediar sau de către
intermediarii autorizaţi de CNVM prin intermediul cărora se
efectuează subscrierile), comisioanele de tranzacţionare şi
comisioanele aferente plăţii preţului acţiunilor.

Sindicatul 'Vatra' din combinatul siderurgic TMK Reşiţa şi-a
exprimat intenţia de a se retrage din Federaţia Sindicală (FS)
Metarom, la care este afiliat de 18 ani, fiind membru fondator al
acesteia. Hotărârea de retragere din FS Metarom a venit, printre
altele, în urma nerealizării unui contract colectiv pe ramură în
ultimii doi ani, dar şi a situaţiei precare financiare în care se
găseşte federaţia, după cum a declarat vineri liderul Sindicatului
'Vatra', Iancu Muhu.

O altă nemulţumire a conducerii Sindicatului 'Vatra' din TMK
Reşiţa faţă de FS Metarom se referă la refuzul federaţiei de a
reducere numărului membrilor Biroului Permanent al FS de la
patru la două persoane. Solicitarea a venit în urma faptului că
numărul membrilor de sindicat s-a redus, ca de altfel şi numărul
sindicatelor afiliate la Metarom. Consiliul de Conducere a sindi
catului TMK Reşiţa a hotărât afilierea la Federaţia Solidaritatea
U-Metal, începând cu 1 martie, care are 123 de sindicate afiliate,
din mai multe ramuri din industria românească. Odată cu
sindicatul 'Vatra' se va afilia Federaţiei Solidaritatea U-Metal şi
Sindicatul Ductil Steel Buzău, din care face parte şi sindicatul de
la Ductil Steel Oţelu Roşu.

-

-

Nemulţumiri la Vatră

Grupului Ecologic de Colaborare NERA
lansează concursul de anchete jurnlistice “Cine
vindecă rănile lăsate de minerit în lumea mirifică
din sudul Banatului” care îşi propune să
mediatizeze mai intens fenomenele de poluare
din zonele depozitelor de deşeuri miniere plasate
în interiorul sau în apropierea parcurilor naturale
din judeţul Caraş-Severin.

Iniţiativa are rolul de a spori responsabilitatea
autorităţilor publice şi a agentilor economici cu
atribuţii concrete în implementarea Acquis-ului
Comunitar privitor la managementul acestei
categorii de deşeuri industriale. Ea a fost lansată
în contextul actual al existentei pe lista de situri
contaminate cu deşeuri industriale a Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile a cca. 22 de
depozite de deşeuri miniere, care sunt plasate în
raza parcurilor naturale Porţile de Fier, Cheile
Nerei Beuşniţa şi Semenic Cheile Caraşului de
pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Aceste
depozite sub formă de halde de steril minier,
iazuri de decantare a apelor de mină şi exploatări
de suprafaţă abandonate sunt neprotejate şi
provin, în majoritatea cazurilor, de la exploatări
miniere a căror activitate a fost stopată fără ca în
timp să fie luate şi măsurile de protecţia mediului.

Poluarea se manifest în special în perioa
dele cu precipitaţii şi vânturi intense şi are un
impact negativ, în unele cazuri transfrontalier,
asupra terenurilor agricole, surselor de apă
potabilă, confortului urban, bodiversităţii din ariile
de protecţie specială şi practicării turismului.
Pentru decontaminarea şi reconstrucţia ecologi
că a depozitelor de deşeuri miniere de pe lista
MMDD se acord în prezent fonduri nerambursa
bile de la UE în cadrul Programului Operaţional
Regional însă până în prezent GEC Nera nu a
constatat existenţa unor iniţiative din partea
factorilor responsabili destinate accesării acestor
fronduri.

Concursul se va desf ura în perioada 1
noiembrie 2008-28 februarie 2009 şi constă în
realizarea unei anchete jurnalistice privitoare la
un depozit de deşeuri miniere din raza parcurilor.
Ancheta va fi focalizată pe o prezentare reală a
informaţiilor privind cauzele, impactul şi respon
sabilităţile în cazul polu rii produse de deşeurile
miniere şi va trebui difuzată în perioada concur
sului pe un canal media (ziar, post de radio şi TV,
Internet). În evaluarea anchetelor va fi acordată o
atenţie specială modului de valorificare a
informaţiilor provenite de la populaţia afectată de
poluarea cu deşeuri miniere.

Anchetele realizate vor fi publicate într-o bro
şură iar cele mai bine documentate şi mediatizate
vor fi premiate în cadrul Eco Media Festival,
eveniment care va avea loc în luna martie 2009 şi
în cadrul căruia va fi acordată şi o diplomă pentru
cel mai bun jurnalist de mediu din cadrul
festivalului.

Activităţile din cadrul iniţiativei lansate de
GEC Nera vor fi susţinute financiar prin donaţii
care pot fi oferite de către toţi cei care le pasă de
soarta lumii mirifice din sudul Banatului.
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TMK ără ultimele acţiuni şi face restructurăricump

Cine vindecă rănile lăsate de minerit în
lumea mirifică din sudul Banatului ?

Marţi, 6 februarie, la
Facultatea de Ştiinţe Econo
mice şi Administrative,
Univers i ta tea „Ef t imie
Murgu” Reşiţa, Centrul de
Antreprenoriat şi Manage
ment Intercultural, a avut loc
conferinţa de vizibilitate a
proiectului „Antreprenoriatul
şi egalitatea de şanse. Un
model inter-regional de
şcoală antreprenorială
pentru femei”.

Proiectul în valoare de
12.500.104 lei a fost finanţat
din Fondul Social European
- “Investeşte în oameni!” şi
coordonat inter-regional de
Facultatea de Ştiinţe Eco
nomice, Universitatea din
Oradea în colaborare cu
Agenţia Naţională pentru
Egalitatea de Şanse între
femei şi bărbaţi; Universi
tatea de Vest din Timişoara;
Universitatea “Aurel Vlaicu”
din Arad; Universitatea de
Nord Baia Mare; Universi
tatea “Eft imie Murgu”
Reşiţa; Fundaţia “Academia
Comercială Satu Mare”;
Societatea Ştiinţifică de
Management din România.
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Lavinia Predescu

Antreprenoriatul
}i egalitatea
de }anse

Cristian ţFran

C.F.
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“Muzicalitatea Banatului” este genericul sub care, în
perioada 9-16 februarie 2009, la sediul Bibliotecii
Orăşeneşti “Tata Oancea” Bocşa îi este prezentată
publicului expoziţia de carte aflată sub semnătura
doctorului în muzicologie Constantin Tufan Stan.
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Aeroclubul Teritorial Caransebeş, organizează până pe 14.02.2009 înscrieri la specialităţile: planorism, paraşutism, aeronave
ultrauşoare Duminică, 15 februarie - ansare de carte: Monografia localităţii Bolvaşniţa - autor Pr. Lazăr Suciu. Manifestarea se
desfăşoară la biserica parohială din Bolvaşniţa Vineri 13.02.2009 de la ora 9.30 episcopul Lucian Mic va participa la Sf. Liturghie
la parohia „SfântulApostol Toma” din Pecinişca
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Exerciţiu de protecţie civilă, la Oraviţa În judeţul Caraş Severin au avut loc recent mai multe controale ale Gărzii de Mediu
Centru de nformare, la Berzovia În două zile, poliţiştii cărăşeni de la Transporturi au prins, în trenuri, 15 călători

frauduloşi Disponibilizări colective continuă, mai bine de 360 de cărăşeni urmând să rămână pe drumuri
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Prescom S.A. Reşiţa, anunţă
intenţia de ajustare a tarifelor de:
colectare, transport, depozitare gunoi
menajer şi transport urban de
persoane, conform noului sistem de
calcul unificat al tarifelor.

În şedinţa din 5 februarie 2009, adu
narea generală a judecătorilor din cadrul
Tribunalului Caraş-Severin a ales, prin vot
secret, şase dintre cei şapte membri ai
colegiului de conducere pentru un mandat
de trei ani.

Colegiul de conducere al tribunalului
este compus din şapte membri, dintre care
şase aleşi în adunarea generală a jude
cătorilor şi preşedintele instanţei, care este
şi preşedinte al colegiului. Membrii aleşi
sunt: Rotariu Loredana şi Telbis Luminiţa,
judecători din partea Secţiei Civile, Ionescu
Teodora Corina şi Şuhani Gabriela,
judecători din partea Secţiei Comerciale şi
de Contencios Administrativ-Fiscal, Ciasc
Rustin şi Stuparu Gabriela, judecători din
partea Secţiei Penale. Aceştia vor va avea,
pentru următorii trei ani, atribuţia de a
adopta hotărâri menite să asigure buna
organizare şi funcţionare a instanţei.

“Acest nou colegiu va fi în măsură să
sprijine preşedintele, din punct de vedere

administrativ, în îndeplinirea obiectivelor
fixate prin proiectul de management: creş
terea calităţii actului de justiţie, soluţionarea
cu celeritate a cauzelor deduse judecăţii,
transparentizarea serviciilor“ a declarat
preşedintele Tribunalului, judecător Daniela
Iancu.

Colegiul de conducere este organismul
care stabileşte componenţa secţiilor şi com
pletelor specializate, compunerea comple
telor de judecată la începutul anului, aprobă,
în mod excepţional, schimbarea membrilor
completelor de judecată, în cazurile în care,
din motive obiective, se impune aceasta,
convoacă adunarea generală a judecăto
rilor, promovează în funcţii de con ducere
informaticienii-şefi, primii-grefieri, grefierii
şefi de secţii şi grefierii arhivari şefi.

În anul 2006, fostul colegiu a pronunţat
23 de hotărâri, în 2007- 19 hotărâri, iar anul
trecut 17 hotărâri, având ca obiect diferite
măsuri pentru organizarea şi funcţionarea
instanţei.

-
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Având în vedere că, în perioada urmă
toare, Consiliul Superior al Magistraturii va
efectua, prin intermediul Inspecţiei Judiciare
o verificare a situaţiei întreruperilor în execu
tarea pedepsei pronunţate de toate instan
ţele din ţară şi că, în ultimele zile, discursul
public a fost axat pe deficienţele sistemului
judiciar, vă aducem la cunoştinţă situaţia
întreruperilor în executarea pedepsei la
Tribunalul Caraş-Severin şi instanţele din
raza lui de activitate în anul 2008.

Din cele 130 de cereri formulate de
deţinuţi, la instanţele din judeţ în anul 2008,
au fost respinse sau declinate la instanţa
locului de detenţie 127 de cereri şi admise 3,
astfel:

Condamnatul L.A.V. la 2 ani închisoare
pentru fapta de a nu fi plătit obligaţia de
întreţinere a copiilor, pedeapsă întreruptă
între 22 mai şi 22 august 2008, reîncarcerat
la data de 23 august 2008, şi eliberat din
penitenciar ca urmare a efectuării întregii
pedepse la 26 ianuarie 2009. Motivul pentru
care instanţa a acceptat să îi întrerupă trei
luni executarea pedepsei este acela că
celălalt copil al condamnatului, pe care îl are
în întreţinere, a rămas acasă numai cu
bunicul bolnav la pat şi bunica şi-a fracturat
piciorul , astfel că întreaga familie era fără
nici un sprijin.

Condamnatul H.M. la 2 ani şi 6 luni închi
soare pentru fapta de furt calificat, pe
deapsă întreruptă între 29 aprilie şi 29 iulie
2008, reîncarcerat la data de 30 iulie 2008,
pedeapsa urmând a se considera executată
la 04.01.2010. Instanţa a dispus întreru
perea, pentru trei luni a executarii pedepsei
pentru că cei trei copii ai condamnatului, pe
care îi are în întreţinere, nu au mamă şi au

rămas acasă numai cu bunica bolnavă.
Condamnatul M.A la 2 ani şi 5 luni

închisoare pentru fapta de furt calificat,
pedeapsă întreruptă între 5 decembrie 2008
şi 4 martie 2009, aflat încă în perioada de
întrerupere a executării pedepsei. Motivul
pentru care instanţa a acceptat să îi între
rupă trei luni executarea pedepsei este
acela de a permite condamnatului să îşi
ajute familia compusă din soţie bolnavă şi
opt copii care trăiesc din ajutorul social de
197 de lei, situaţia fiind mai mult îngreunată
material pe perioada iernii.

Nici una dintre cele trei hotărâri de admi
tere nu a fost atacată de către parchetele de
pe lângă judecătorii.

În anii 2007 şi 2008, Tribunalul Caraş-
Severin, ca instanţă de executare, nu a
admis nici o cerere de întrerupere din cele
11 formulate de către persoanele condam
nate.

În anul 2006, Tribunalul Caraş-Severin a
admis o singură cerere de întrerupere a exe
cutării pedepsei, formulată de condamnatul
H.I., care suferea de cancer în stadiu de
metastază iar din expertiza medico-legală
rezulta că nu mai poate fi tratat în pen
itenciar. Condamnatul a decedat în perioada
întreruperii executării pedepsei.

Judecătorii din raza Tribunalului Caraş-
Severin, conştienţi de rolul lor în înfăptuirea
actului de justiţie, respectă Constituţia şi
legile ţării, apără drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei, îşi îndeplinesc
atribuţiile cu onoare, conştiinţă şi fără
părtinire.
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Purtător de cuvânt al Tribunalului
Caraş-Severin, jud. Daniela Deteşan

PNL urmăreşte continuarea investiţiilor
începute în judeţ

Deputatul liberal Ion Tabugan critică întârzierea cu
care Guvernul PD-L+PSD elaborează Bugetul pe 2009.
Tabugan a subliniat faptul că nu se regăsesc deloc
promisiunile electorale ale PDL şi PSD. Promisa creş-
tere a salariilor profesorilor de 50% a ajuns la doar 5%.

Parlamentarul susţine continuarea investiţiilor din
Caraş-Severin, mai ales lucrările pe OG7 - infrastruc-
tura la sate alimentări cu apă, canalizări, poduri şi
podeţe. Ion Tabugan în calitate de membru al Comisiei
pentru Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară
va promova o modificare a Codului Silvic care va fi
benefică pentru acest domeniu.

Prezent şi el la conferinţa de presă, Horia Irimia
speră să se continue finanţarea lucrărilor la infrastruc-

tura rurală, la şcoli, locuinţe, săli de sport, lucrări
importante pentru Caraş-Severin. Irimia a afirmat că în
ultimii 10 ani nu a fost membru al Biroului Municipal al
PNL Reşiţa, 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, candidând la alegerile de deputaţi, a obţinut un
scor dublu.

Rata şomajului la nivelul judeţului Caraş-Severin a cunoscut o
creştere semnificativă în ianuarie faţă de luna decembrie a anului
trecut. Acest indice s-a situat la 6,8 la sută, la o populaţie activă
civilă de 126.200 de locuitori, în creştere faţă de luna precedentă
cu 0,7 procente. Numărul total al şomerilor în ianuarie a fost de
8.620, cu 922 mai mulţi decât în decembrie 2008.

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

Concursul, la care s-au înscris
peste 120 de participanţi se adresează
tuturor categoriilor de vârstă. Patru
dintre categorii sunt pentru concurenţi
până în 18 ani iar una pentru cei peste
18 ani. Câştigătorii au primit de la
sponsori şi organizatori, premii în
valoare de: 300 lei pentru locul I; 200 lei
pentru locul II şi 100 lei pentru locul III.
„Concursul a fost o reuşită şi sperăm ca
de la an la an concurenţa să fie din ce în
ce mai mare, cât mai mulţi iubitori ai
schiului să vină pe Muntele Mic să
participe la concurs“, spunea Coco
Galescu, organizator. La competiţie au
participat 46 fete şi 77 băieţi cu vârste
cuprinse între 5 şi 53 de ani.

Concursul a fost structurat pe şase
categorii de vârstă. În concursul fetelor,
la categoria 0-7 ani pe primul loc s-au
clasat Ioana Ioaniţescu, urmată de
Oana Pleşa (locul II) şi Andrada Moga,
locul III. La categoria 7-10 ani, Cristina
Galescu a obţinut locul I, urmată de
Silvia Marinescu şi Andrea Pascotă; la
categoria 10-14 ani prima a sosit Ioana
Nistor, Sandra Stângaci şi Ruxandra
Crişan. Primul loc la categoria 14-18
ani a fost obţinut de Anca Viaşu, la 18-
40 ani s-a impus Carmen Minea iar la
categoria de peste 40 ani primul loc i-a
revenit schioarei Ildico Toth.

În întrecerea pentru băieţi, la cate-
goria 0-7 ani au urcat pe podiumAndrei
Galescu şi Lorin Hainaş; la 7-10 ani
Victor Jura, Sebastian Scheuşan şi
Rareş Deteşan au completat podiumul;
la 10-14 ani Daniel Dunca a ocupat
locul I, urmat de Dan Orbulescu şi Ale-
xandru Suru. Categoria de vârstă 14-
18 ani a fost câştigată de Florin Leuca
urmat de Ioan Sucuş şi Emilian Mana-
se. Între 18-40 de ani Uţu Marelescu,
Petru Iacob şiAdrianAtinge au urcat pe
primele trepte ale podiumului, în timp
ce la categoria de peste 40 ani Ion
Bădescu a ocupat locul I.

Buna desfăşurare a competiţiei a
fost atent supravegheată de către jan-
darmii montani ajutaţi de salvamontişti.

Un nou colegiu de conducere al Tribunalului Cara}-Severin

Situa]ia întreruperilor în executarea pedepsei
la tribunalul Cara}-Severin

“Nu poţi fi just dacă nu eşti uman.“ (Vauvernagues)

Comemorare la Br@di}orul de Jos
Duminică, 8 februarie 2009, Arhim. Prof. Dr. Iosif Iuliu Olariu a fost

comemorat în satul natal, Brădişorul de Jos din episcopia Caransebeşului prin
prezenţa Preasfinţitului Episcop Lucian al Caransebeşului, care a dezvelit bustul
ilustrului profesor ridicat în curtea bisericii parohiale.

Sf. Liturghie arhierească s-a oficiat începând cu orele 9.30 de către
Întâistătătorul Eparhiei Caransebeşului, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi în prezenţa unui număr mare de credincioşi. În cadrul Sf. Liturghii oficiate
în biserica parohială, Ierarhul a săvârşit o slujbă de pomenire pentru
arhimandritul Iosif Iuliu Olariu. În încheiere Sf. Liturghii, soborul preoţesc
dimpreună cu reprezentanţii administraţiei locale şi numeroşii credincioşi au
dezvelit bustul celui care în urmă cu 150 de ani, la data de 6 februarie vedea
lumina soarelui dreptăţii în localitatea Brădişorul de Jos.

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Lavinia Predescu

Cupa Muntele Mic la Schi



Fără panou de construcţie
Parcul copiilor Govândari (Parcul Siderurgistului)Locaţie:

3

Peste , membri al
sindicatului Pro Lex din Caraş-
Severin, sunt nemulţumiţi de faptul că
veniturile le vor fi diminuate cu până
la 40 în baza noii prin care
sporurile urmează a fi eliminate.

100 de poliţişti

% OG

Un număr de 65 de terenuri, aferente gospodă
riilor locuite de din oraşul Bocşa, vor fi atribuite
acestora în folosinţă, după ce, iniţial, persoanelor în
cauză le-au fost întocmite acte de identitate, prin Pro
gramul PHARE. Localităţile vizate au fost municipiul
Reşiţa, oraşul Bocşa şi comuna Dognecea.

-

-

romi

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

99 de agenţi economici s-au înregistrat luna trecută la
. Dintre aceştia 33 au fost P ,

Intreprinderi Individuale şi Intreprinderi Familiale, 63 de S şi o
cooperativă agricolă. Capitalul social subscris şi vărsat este de peste
449 de mii de lei. Ca domeniu de activitate predomină firmele agricole,
silvice, din construcţii civile şi industriale, comerţ şi activităţi hoteliere.

Oficiul
Registrului Comerţului CS .F.A.

.R.L.
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ţi; Sef de autoturisme si camionete: 2;

ŢA: ; Sofer autocamion/masina de
mare tonaj: 1;Agent postal: 1; Vanzator: 1;

Agent comercial: 1; Ambalator manual: 2; Asistent medical generalist: 6;
Bucatar: 3; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 1; Consilier: 1; Contabil: 1; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 60; Director cabinet: 1; Director societate
comerciala: 1; Electrician auto: 1; Faiantar: 1; Lacatus mecanic: 1; Lucrator comercial: 2;
Lucrator sortator deseuri reciclabile: 1; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 21; Ospatar: 4; Patiser: 1; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1; Sofer
de autoturisme si camionete: 2; Strungar la masini de alezat: 1; Vanzator: 1; Vopsitor
auto: 1; Zugrav: 1;

ĂILE HERCULANE:

Ă:

Agent vanzări: 1; Gestionar depozit: 1; Muncitor necalificat la
demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 2; Sef departament logistica: 1; Secretara: 0 + 1
absolven

Receptioner de hotel: 3; Ospatar: 4; Asistent medical generalist:
1; Camerista hotel: 4; Muncitor necalificat in agricultura: 6; Muncitor necalificat la
demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 1; ORAVI

Lucrator comercial: 4; Modelier lemn: 1; Tâmplar universal: 4; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 2;

Asistent personal al persoanei cu handicap: 3;
Asistent maternal: 1; Director comercial: 1; Agent de dezvoltare:

20; Director vanzari: 1; Lucrator comercial: 2; Manipulant marfuri: 1; Muncitor necalificat
in industria confectiilor: 2;

Lacatus mecanic: 1; Operator hidraulic in alimentarile cu apa: 1;
Jurisconsult: 1; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 10;
Femeie de serviciu: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.02.2009
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Incendii cu nemiluita
Sâmbătă dimineaţă pompierii reşiţeni au fost solicitaţi să intervină la un incendiu

de vegetaţie de pe Calea Caransebeşului, existând pericolul ca incendiul să se
extindă la mai multe autoturisme din apropiere. ˝Din fericire acest lucru a fost evitat
până la intervenţia pompierilor˝ a spus sg. Maj. Anca Balint de la ISU Semenic.
Câteva ore mai târziu un imobil din cartierul Poiana Golului din Reşiţa a fost distrus
sâmbătă într-un incendiu, aproa
pe 30 de persoane rămânând
fără un acoperiş deasupra ca
pului. Pompierii reşiţeni au reuşit
să stingă focul în aproximativ 45
de minute, însă casa a fost
aproape în întregime distrusă.
Incendiul a fost produs, de un
scurtcircuit electric. Pompierii au
intervenit cu două autospeciale
şi au reuşit să împiedice răspân
direa flăcărilor la imobilele
învecinate. ˝Pompierii militari au
fost solicitaţi prin apelul de
urgenţă 112 pentru a interveni la
un incendiu în Reşiţa la Poiana Golului, incendiu care a avut drept cauză un
scurtcircuit electric, imobilul fiind distrus în proporţie de 70%. De asemenea în tot
week-end-ul pompieriii militari au intervenit la aproape 20 de incendii de vegetaţie
uscată. Facem şi pe această cale un apel la cetăţeni să nu aprindă focul şi să nu lase
focurile la păşuni necontrolate˝ a mai spusAnca Balint.

Primăria Reşiţa s-a sesizat şi primarul Mihai Stepanescu s-a deplasat la faţa
locului, solicitând intervenţia Violetei Sereş de la Serviviul Evidenţa Populaţiei al
Primăriei pentru a elibera în regim de urgenţă actele de identitate arse în incendiu.
De asemenea, Ilie Matei, directorul Direcţiei de Întreţinere a Domeniului Public şi
Privat al Primăriei Reşiţa a fost solicitat de primarul Stepanescu pentru a demara de
urgenţă lucrările de refacere a locuinţei celor 30 de sărmani. Şi pentru că se
încadrează în prevederile legale, Direcţia de Asistenţă Socială a CL Reşiţa le va
acorda un ajutor social de 1.300 de lei. Până atunci însă, primarul le-a dat o sumă de
bani din buzunarul propriu, iar serviciile de asistenţă socială ale Primăriei Reşiţa le-
au adus haine, pături şi alte bunuri extrem de necesare în acest moment.

-

-

-

În şedinţa Permanenţei Consiliului
Eparhial s-a prezentat memoriul unui
comitet de iniţiativă din localitatea
Gărâna, către Episcopia Caransebe
şului, care a solicitat implicarea Eparhiei
Caransebeşului în demersul de
construire a unui lăcaş de cult pentru
credincioşii care frecventează această
staţiune, sau care vieţuiesc în localitate.
În urma discuţiilor, s-a hotărât înaintarea
documentaţiei către primăria comunei
Brebu Nou, pentru alocarea unui spaţiu
aferent necesar construcţiei unei biserici
de dimensiuni mici pentru nevoia
spirituală a credincioşilor. Demersurile
de obţinere a aprobărilor necesare sunt
intreprinse de către Centrul Eparhial, iar

definitivarea bisericuţei se doreşte a fi
împlinită în cel mai scurt timp, prin
contribuţia Centrului Eparhial şi a
sponsorilor care şi-au expimat intenţia
de a construi un l a de cult în Gărâna.

În această localitate nu există
biserică ortodoxă întrucât a fost locuită
de credincioşi romano-catolici, însă în
ultima perioadă, prezenţa unui număr
din ce în ce mai mare de crdedincioşi
ortodocşi în localitate solicită imperios
împlinirea acestui nobil deziderat duhov
nicesc. Mai mult decât atât, această
biserică va reprezenta şi un punct de
atracţie turistică pentru turiştii care
vizitează localitatea - staţiune Gărâna.

-

-
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orumul Democratic al Germanilor
din judeţul Caraş-Severin a organizat
sâmbătă, 7 februarie, Sărbătoarea
Tăiţeilor pentru copii, la sediul Forumului
German. Această sărbătoare este una
tradişională pentru etnicii germani, fiind
cea care deschide manifestările de
Făşang, o sărăbătoare foarte importantă
pentru credincioşii catolici, care
marchează începutul Postului Mare. Şi
pentru că odată cu începutul postului se
trece la o mâncare mai austeră şi la o
ţinută mai serioasă, înainte de începerea
acestuia nemţii se bucură de mâncare,
distracţie şi alte manifestări interzise în
post. Cea mai cunoscută manifestare de

acest gen este Carnavalul de la
Venezzia, dar acelaşi carnaval, ceva mai
modest, e drept, are loc în fiecare comu
nitate catolică. Toţi organizează diverse
baluri şi sărbători, care culminează în
săptămâna făşangului cu Balul Mascat.
De asemenea, prin sat este purtată o
păpuşă de paie, semn că toţi trebuie să
se pregătească pentru balul mascat. La
Reşiţa, sărbătoarea tăiţeilor a reunit
peste 50 de copiii la sediul Forumului
Democratic al Germanilor din Reşiţa, au
degustat tăiţeii, au dansat şi au jucat
diverse jocuri pentru vârsta lor,
tradiţionale printre etnicii germani.

O bombă pe zi
O bombă de aproape o jumătate de metru a fost descoperită marţi dimineaţă

lângă Complexul Comercial Victoria din cartierul Govândari, de catre muncitorii
care sapă fundatia pentru extinderea construcţiei.

Bomba de aviaţie, un obuz de 120 mm, era în perfectă stare de funcţionare şi a
ajuns acolo probabil într-un depozit al aviaţei, pe acel loc funcţionând în urmă cu
aproape un secol un aeroport, mai apoi, locul aceluia fiind luat de un cimitir. La faţa
locului au sosit specialiştii pirotehnişti de la ISU Semenic care au ridicat bomba şi au
transportat-o la un poligon unde va fi distrusă. Întâmplarea nu este singulară, în
zonă fiind descoperite de-a lungul anilor aproape 10 bombe de acelaşi tip. Zona fost
una mlăştinoasă şi din această cauză bombele nu au explodat la contactul cu solul
în zone existând multe altele neexplodată. Bomba descoperită azi prezintă un mare
pericol iar dacă ar fi ex
plodat, efectul ei s-ar fi
făcut simţit pe o rază
de cel puţin 300 de
metri.

Miercuri în jurul
prânzului jandarmii au
revenit pe acelaşi şan
tier, izolând zona şi
evacuând taximetriştii,
fiind găsit un obuz
similar, tot de calibrul
120 mm. Autorităţile
iau în vedere oprirea
lucrărilor pe şantier
până la verificarea în
amănunt a situaţiei
subsolului.

-

-

O nouă biserică la Gărâna

Sărbătoarea tăiţeilor la Reşiţa

UCM Reşiţa îi aşteaptă pe reşiţeni la Polivalentă
Să aprindem o lumânare pentru MARIAN!

“Veniţi în faţa Sălii Polivalente să aprindeţi o lumânre
în memoria lui MARIAN COZMA! este apelul postat pe
site ul oficial al clubului.

Clubul Sportiv UCM Reşiţa îi roagă pe toţi cei care
iubesc sportul, care iubesc handbalul, care iubesc
echipa naţională de handbal, pe toţi cei care l-au
cunoscut şi l-au admirat pe MARIAN COZMA să vină în
faţa Sălii Polivalente să aprindă o lumânare, să depună
flori şi să spună o rugăciune în memoria handbalistului
român ucis mişeleşte la Veszprem.

MARIAN, NU TE VOM UITANICIODATĂ!
DUMNEZEU SĂ-LODIHNEASCĂ!

”
-

C.F.

Cristian ţFran

Cristian ţFran

Cristian ţFranCristian ţFran
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BNR
Banca Naţională a României a menţinut proiecţia de inflaţie pentru 2009 la 4,5 la sută, acelaşi nivel cu cel anunţat în noiembrie

2008 Deficitul de cont curent al României a scăzut la aproximativ 12 la sută din PIB, în 2008, potrivit Ministerul
Educaţiei recomandă înscrierea copiilor în clasa I, până la data de 1 mai 2009 Traian Băsescu va face o vizită oficială la Kiev, în
zilele de 25 şi 26 februarie, la invitaţia omologului său ucrainean
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Ordinul nr. 753 al ministrului agriculturii
ţiile de practicare a

pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole
naturale (M.O. nr. 876/24.12.2008)

Decizia nr. 95 a Autorit ţii Naţionale de Suprave
ghere a Prelucr
privind stabilirea formularului tipizat al notific

ţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ţie a acestor date
(M.O. nr. 876/24.12.2008)

Ordinul nr. 21 al Comisiei de Supraveghere a
Asigur pentru punerea în aplicare a Normelor
privind utilizarea formularului Constatare amiabil

(M.O. nr. 876/24.12.2008)
Ordinul nr. 744 al ministrului agriculturii

(M.O. nr. 881/24.12.2008)
Circulara nr. 43 a B ţionale a României

ţie, în scop numismatic, a
unei monede dedicate Tezaurului de la Hinova (M.O.
nr. 881/24.12.2008)

H.G. nr. 1.679

ţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum
ţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice

(M.O. nr.

890/29.12.2008)
Ordinul nr. 1.632 al ministrului mediului pentru modi

ficarea Ghidului de finanţare a Programului de înlo
cuire sau completare a sistemelor clasice de înc

ţirea calit ţii aerului, apei

(M.O. nr. 895/30.12.2008)
Ordinul nr. 6.297 al ministrului educaţiei, cercet

ţ

ţ
(M.O. nr. 895/30.12.2008)

Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercet

ţ

ţ
(M.O. nr. 895 bis/30.12.2008)

Ordinul nr. 763 al ministrului agriculturii
ţinutului, modelului

ţional al asociaţiilor
de proprietari de p (M.O. nr. 898/31.12.2008)

Ordinul nr. 6.219 al ministrului educaţiei, cercet

ţile de
înv ţ ţ

ţiei
(M.O. nr. 898/31.12.2008)

O. .G. nr. 222
.u. .

ţilor
conduc ţilor ţiilor publice
centrale (M.O. nr. 899/31.12.2008)

O. .G. nr. 223
(M.O. nr. 899/31.12.2008)

Ordinul nr. M.109/1.037/6.120/2008 al ministrului
ap ţii de

ţiei, cercet

. . ţiilor militare
din Ministerul Ap ţionale cu funcţii civile (M.O.
nr. 1/05.01.2009)

Ordinul nr. 1.523/2008 al ministrului transporturilor
pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectueaz

ţionale de marfa, în categorii de
poluare ţa a circulaţiei (M.O. nr.
1/05.01.2009)

Ordinul nr. 1.752/2008 al pre ţiei
Naţionale de Administrare Fiscala privind modelul

ţinutul formularului "În ţare" utilizat în activitatea
de cercetare la faţa locului (M.O. nr. 3/05.01.2009)

şi
dezvolt

şi libera circula

şi dezvolt

şi a
protec şi
obliga şi
proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale
domestice pentru prevenirea pagubelor

şi energie eolian
şi solului,

aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvolt

şi
tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind
disciplinele de înv şi specializ

şi probele de concurs valabile pentru
încadrarea personalului didactic din înv

şi
tineretului nr. 6.297/2008 pentru aprobarea Centraliza
torului privind disciplinele de înv şi
specializ şi probele de concurs valabile
pentru încadrarea personalului didactic din înv

şi dezvolt
şi pro

cedurii de înscriere în Registrul na

şi tineretului privind modificarea Metodologiei de orga
nizare şi desf şurare a concursului pentru ocuparea

posturilor/catedrelor didactice vacante din unit

şi cercet

şi unele m
şi adjunc

şi institu
şi locale

şi egalit
şanse şi al ministrului educa şi tineretului
privind completarea şi actualizarea anexelor nr. 1 3 la
H

şi de siguran

şedintelui Agen
şi

con ştiin

ării rurale privind condi

ă
ării Datelor cu Caracter Personal

ărilor
prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protec

ărilor
ă de

accident
ării

rurale pentru aprobarea nivelului comisioanelor de
garantare pentru anul 2009

ăncii Na
privind punerea în circula

privind modalitatea de acordare a
despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii

ălzire
cu sisteme care utilizează energie solară, energie
geotermală ă ori alte sisteme care
conduc la îmbunătă ă

ării
durabile nr. 1.339/2008

ării

ă ământ, domeniile ările,
precum

ă ământul
preuniversitar 2009

ării

ă ământ, domeniile
ările, precum

ă ămân
tul preuniversitar 2009

ării
rurale pentru aprobarea con

ăduri
ării

ă

ă
ă ământ particular din învă ământul preuniversitar,

aprobate prin Ordinul ministrului educa ării
nr. 5.656/2004

u pentru modificarea art. 31 alin. (1) din
O G nr. 79/2008 privind măsuri economico-financia
re la nivelul unor operatori economici ăsuri
referitoare la remunerarea conducătorilor

ătorilor autorită

u privind unele măsuri de reducere a
unor cheltuieli bugetare

ărării, al ministrului muncii, familiei ă
ării

G nr. 485/2005 privind echivalarea func
ărării Na

ă
transporturi interna

-

-
-
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Arhivele Naţionale şi Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii Bucureşti vor realiza prima bază de date on-line cu
documente despre controlul ideologic din

. În decembrie 2008 a fost lansată fototeca on-line a
comunismului românesc, cea mai mare bază de date accesibilă
pe internet, cu titlu gratuit, cu fotografii din timpul comunismului

perioada
comunistă

.

Săptămâna viitoare, miercuri, în
Guvern, vom avea o decizie care va rezolva
două probleme: pe de o parte situaţia
maşinilor care au intrat în ţară înainte de 15
decembrie 2008 şi, în al doilea rând, taxa
efectivă de primă înmatriculare.

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

România este al treilea mare cultivator de
din UE, cu o suprafaţă

semănată anul trecut de 7.146 hectare, comparativ
cu 350 hectare cultivate în 2007. Numărul statelor
comunitare care cultivă porumbul Bt, cu rezistenţă
crescută la dăunători, a scăzut anul trecut la şapte.

porumb modificat genetic

MCSI lansează procedura de consultare publică pen
tru adoptarea Documentului de politică şi strategie privind
tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală şi imple
mentarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

Documentul poate fi accesat pe site-ul ministerului la
secţiunea Legislaţie/Proiecte legislative româneşti.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise în format electronic
pe adresa de e-mail: dcpe@mcsi.ro sau în scris pe adresa
MCSI, Bulevardul Libertăţii nr. 14, în atenţia Direcţiei pentru
politici şi programe în domeniul comunicaţiilor, afaceri
europene şi relaţii internaţionale.

-

-
.

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu presa 6.02.2009, 0

Bugetului de Stat pentru anul 2009
În edinţa de joi, 5 februarie 2009, Executivul a aprobat

forma final a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2009 i Le
gea BugetuluiAsigur rilor sociale de stat pentru anul 2009.

Obiectivele politicii bugetare în anul 2009 sunt:
Consolidare bugetară până la un deficit bugetar de 2%

din PIB prin restructurarea cheltuielilor publice în sensul
diminuării cheltuielilor curente de administrare.

Alocarea cu prioritate a resurselor către proiecte cu
efect multiplicator în economie ca principal mijloc de limita
re şi de compensare a reducerii activităţii din sectorul privat,
prin care să se evite intrarea în recesiune economică.

Respectarea Regulii deAur a finanţelor publice: deficitul
nu finanţează decât investiţii publice, iar veniturile curente
finanţează cheltuielile curente.

Asigurarea sustenabilităţii datoriei publice interne şi
utilizarea datoriei publice externe ca sursă de creştere
economică.

Un caracter multianual al bugetului în acord cu un cadru
credibil de cheltuieli pe termen mediu care prevede ajusta
rea deficitului bugetului general consolidat către o ţintă de
1% din PIB până în anul 2012.

Pentru anul 2009 prioritare sunt investiţiile majore în
infrastructura de transport, mediu, dezvoltare regională,
educaţie şi sănătate, precum si asigurarea fondurilor pentru
cheltuieli de tip structural: pensii, asistenţă socială,
contribuţia la bugetul U.E. şi cofinantarea programelor şi
proiectelor finanţate din fonduri comunitare.

Referitor la cadrul macroeconomic intern, este posibil
ca în primul trimestru din anul 2009 creşterea reală a produ
sului intern brut să se situeze chiar sub 1%, dar pentru anul
2009, cadrul macroeconomic previzionează un produs in
tern brut în creştere, în termeni reali, cu 2,5% faţă de 2008.

În prima parte a anului 2009, tendinţa de contracţie a
activităţii economice se va accentua. Pe măsură ce planul
de redresare economică şi financiară îşi va face simţite
efectele atât în România cât şi în celelalte state membre ale
Uniunii Europene, partenere comerciale ale noastre, se
aşteaptă ca oferta naţională să-şi revină şi cererea să
crească.

Mai multe informatii referitoare la Legile Bugetului de
Stat pentru anul 2009 i a Bugetului Asigur rilor sociale de
stat pentru anul 2009 g siţi pe www.mfinante.ro
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Ministrul Muncii a prezentat partenerilor sociali spriji
nul pe care Guvernul României şi Comisia Europeană,
prin intermediul Fondului Social European, îl vor acorda
întrepinderilor pentru a diminua efectele crizei
economice. Concret, măsurile vizează subvenţionarea
cu cel puţin 50% a salariilor noilor angajaţi, suvenţio
narea formării profesionale a salariaţilor precum şi a
investiţiilor făcute pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă, în scopul reducerii îmbolnăvirilor profesionale.

Suma totală alocată schemelor de ajutoare de stat va
fi de 133 de milioane de euro, disponibili în următorii 2
ani. Contribuţia Comisiei Europene la finanţare este de
85%, diferenţa de 15% fiind contribuţie naţională.

Cele 133 de milioane de euro vor fi repartizate astfel:
56 de milioane euro vor reprezenta subvenţii acordate
întreprinderilor pentru angajarea de personal, 52 de
milioane de euro - pentru formarea profesională a anga
jaţilor şi 25 de milioane euro - pentru subvenţionarea
îmbunătăţirii condiţiilor de sănătate şi securitate în
muncă.

Vor fi subvenţionate timp de 12 luni, jumătate din
salariile noilor angajaţi care provin din rândul unor
categorii de populaţie cum sunt şomerii, care nu şi-au
găsit un loc de muncă în ultimele şase luni, persoanele
care sunt unici întreţinători de familie, persoanele, care
au depăşit vârsta de 50 de ani, persoanele, care provin
din comunităţi rome, sau nu au studii medii şi calificări
care să le dea mari şanse pe piaţa muncii.

Pentru angajarea celor care sunt în şomaj de mai
bine de doi ani se va subvenţiona un procent de 75% din
salarii, timp de 24 de luni. În cazul angajării persoanelor
cu handicap, se va subvenţiona 75% din salariile
acordate, şi, mai mult, vor fi acoperite investiţiile făcute
de angajator pentru adaptarea spaţiilor de lucru şi
asigurarea echipamentelor necesare.

Din subvenţia totală de 56 de milioane de euro pentru
sprijinirea ocupării forţei de muncă, 29 de milioane de
euro vor fi alocate pentru angajarea persoanelor din
mediul rural, astfel încât şi acestea să aibă şanse reale
pe piaţa muncii.

Principala departajare se va face în funcţie de
mărimea întreprinderii i de tipul calificărilor pe care
întreprinderea vrea să le ofere angajatului.

, subvenţia acordată între
prinderii va fi de 60% din cost, pentru întreprinderi mari,
de 70% - pentru întreprinderi mijlocii i de 80% - pentru
întreprinderi mici.

, subvenţia fi de 25% din
cost pentru întreprinderi mari, 35% - pentru întreprinderi
mijlocii i de 45% - pentru întreprinderi mici.

Cu alte cuvinte, dacă o firmă mică vrea să califice un
angajat în meseria de zugrav, va primi 80% din cheltuieli,
dacă vrea să specializeze un zugrav în folosirea unui
anumit tip de produs, foarte rar utilizat, specific doar

serviciilor oferite de acea firmă, va primi doar 45%. În
situaţia angajatului unei întreprinderi mari, subvenţia
pentru calificarea lui în meseria de zugrav va fi de numai
60%, iar dacă firma vrea să-l specializeze doar în utiliza
rea unui anumit tip de produs subvenţia va fi de 25%.

Vor putea fi finanţate şi aşa numitele programe de
mentorat, adică asistarea, îndrumarea şi evaluarea de
către un angajat al unei întreprinderi, cu experienţă de
cel puţin doi ani în calificarea respectivă, a activităţii tine
rilor absolvenţi pentru adaptarea acestora la cerinţele
primului loc de muncă. În cazul programelor de men
torat, finanţarea se acordă doar dacă absolventul este
angajat cu contract de muncă pe o perioadă de cel puţin
24 de luni.

Un alt criteriu de departajare a cuantumului sub
venţiilor va fi tipul de angajat. Cuantumurile prezentate
mai sus vor fi suplimentate cu 10%, dacă formarea
profesională este acordată întreţinătorilor unici de
familie, persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, celor
care nu au absolvit o formă de învăţământ secundar sau
nu deţin o calificare, femeilor în cazul în care lucrează
într-o întreprindere în care majoritatea angajaţilor sunt
bărbaţi - şi lucrătorilor cu handicap.

Prin subvenţia acordată pregătirii profesionale se
înţelege nu doar cheltuiala firmei reprezentând plata
celui care predă şi materialele folosite în timpul cursului
sau a stagiului de pregătire, ci şi suportarea salariilor
celor care vor fi instruiţi, pe perioada de instruire.

Vor putea fi decontate cheltuieli cu achiziţionarea şi
montarea diferitelor instalaţii, instruirea angajaţilor, se
minarii de pregătire, broşuri şi materiale informative etc.

Subvenţiile vor putea fi accesate de orice agent
economic din România, fie cu capital privat, fie cu capital
de stat, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii.

Nu vor putea depune cereri de finanţare întreprinde
rile aflate în situaţii de insolvenţă sau lichidare, precum şi
cele care înregistrează datorii la bugetul de stat sau
local. Cererile se vor depune la Autoritatea de Manage
ment a Programului Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane.

Depunerea cererilor de finanţare va începe la sfârşi
tul lunii martie, banii se vor acorda după principiul primul
venit, primul servit cu condiţia ca cererea de finanţare să
respecte regulamentele CE şi legislaţia în vigoare.

În cadrul întâlnirii, domnul ministru Marian Sârbu a
declarat că „principala provocare o reprezintă locurile de
muncă, asigurarea celor deja existente şi crearea de noi
locuri de muncă”. Ministrul Muncii consideră că modul de
gestionare a problemelor pieţii muncii este „determinant
pentru atingerea celorlalte obiective ale politicilor
sociale” şi a asigurat partenerii sociali că „accesarea
fondurilor va fi simplă şi rapidă”.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Subvenţii pentru angajare:

Formare profesională:

Îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi securi
tate în muncă

ş

ş

ş

Pentru formarea generală

Pentru formarea specifică

Pentru mai multe detalii, accesaţi: www.fseromania.ro
10 Februarie 2009

-

Sprijin financiar pentru ^ntreprinderile din Rom$nia

http://www.fseromania.ro/
http://www.mfinante.ro/
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China a decretat stare de urgenţă în opt provincii din nordul şi centrul ţării, unde seceta ameninţă culturile şi a lăsat aproape 4 milioane de
oameni fără apă potabilă

Vaticanul a aniversat în 11 februarie 80 de ani de existenţă

Fostul preşedinte iranian, considerat reformist de mediile occidentale, a anunţat că va candida la alegerile
prezidenţiale din 12 iunie La Moscova, în prezenţa preşedinţilor Rusiei şi Bulgariei, Dmitri Medvedev, respectiv Gheorghi Părvanov, au fost
semnate o serie de acorduri bilaterale în domeniul energetic Slovenia a ratificat aderarea Croaţiei şi Albaniei la NATO Sarkozy şi Merkel
au cerut un summit informal al UE dedicat crizei, înainte de sfârşitul lunii

Uniunea Europeană nu intenţionează
să acorde asistenţă financiară, deocam-
dată, pentru construcţia conductelor de
gaze "North Stream" şi "South Stream", a
declarat şeful Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso.

�

�

�

60% din familiile (procen
tajele naţionale variază între 25% în Bulgaria şi 86% în Olanda)

o treime din cetăţenii europeni folosesc serviciile internet
când călătoresc

aproape 25% din europeni citesc ştirile pe internet şi cumpără
produse online (sursa: Eurostat).

europene au acces la internet -Secretarul general al , Ban
Ki-Moon, a declarat la Bagdad că
ONU ia în considerare anularea
sancţiunilor internaţionale impuse
Irakului înainte de invazia americană
în Irak din anul 2003.

ONU

Şeful Expediţiei Antarctice Ruse a negat, luni, rapoartele
mass-media referitoare la o evacuare de urgenţă a staţiei Vostok,
datorată unei creşteri semnificative a temperaturii. Cu toate aces
tea, el a confirmat faptul că o parte din personal a fost transportat
în afara regiunii. "Aceasta a fost o operaţiune programată şi nu un
caz de urgenţă. Acest lucru a trebuit efectuat în acest timp, pentru
ca nava nu a fost în măsură să aştepte", a spus el, adăugând că
23 angajaţi au plecat din staţie. Un ciclon a determinat o creştere a
temperaturii de la minus 38 grade Celsius la minus 24.

Staţia ştiinţifică Vostok se află în una dintre cele mai reci zone
de pe Pământ. În 1983, o temperatură de minus 89.2 grade Cel
sius a fost înregistrat în regiune. Valoarea maximă a temperaturii
în timpul verii nu este mai mare de minus 21 grade Celsius. În
timpul iernii Antarctice, staţia este aproape imposibil de atins,
astfel că personalul este complet izolat mai multe luni.Acesta este
motivul pentru care observatorii ruşi şi nu doar ei au speculat pe
tema unei evacuări de urgenţă la vestea deplasării a două treimi
din ocupanţii staţiei.

-

-

Elveţienii au
aprobat masiv duminică, prin
referendum, ext inderea
pentru România şi Bulgaria a
acordurilor de liberă circulaţie
pe piaţa muncii dintre EU şi Confederaţie. În favoare
s-au pronunţat 59.6% din cetăţenii ce au participat la
vot. Doar 4 cantoane din 26 s-au opus prelungirii
acordurilor care au permis unui număr de 200,000 de
europeni să muncească în Elveţia din 2002. Rata de
participare a fost ridicată, 51,5%.

În cazul unui rezultat negativ Uniunea a precizat
că toate acordurile bilaterale cu Elveţia ar fi anulate.

Guvernul elveţian, asociaţiile patronale şi agricole
au pledat pentru un vot pozitiv. Anularea acordurilor
cu Uniunea Europeană, spre care se îndreaptă două
treimi din exporturile elveţiene, ar fi avut impact
negativ asupra economiei. Cu toate acestea
majoritatea comentatorilor din presă consideră votul o
uşoară surpriză, ei estimând că actuala criză va
dezvolta tendinţa de protecţionism al unei populaţii
confruntată deja cu rate crescute ale şomajului.

În Germania a avut loc cea de-a 45-a ediţie a Conferinţei
pentru Securitate de la München, reuniune considerată cea
mai importantă pe teme de securitate la nivel mondial,
echivalentul Forumului de la Davos pentru lumea economi
co-financiară. La eveniment au participat 300 de delegaţi din
50 de ţări. Prin caracterul ei neoficial, conferinţa din capitala
Bavariei oferă politicienilor ocazia să discute în afara
protocolului, să atingă aspecte mai sensibile, să spună
lucrurilor pe nume.

La reuniunea deschisă de ministrul german de Externe,
Frank-Walter Steinmeier şi fostul secretar de stat american
Henry Kissinger au fost prezente din partea SUA o delegaţie
condusă de vicepreşedintele Joe Biden, aflat la prima misiu
ne externă de la învestire, însoţit de consilierul pe securitate
al preşedintelui Obama, James Jones, şi emisarul special
pentru Afganistan, Richard Holbrooke; din partea Germa
niei, cancelarul Angela Merkel însoţită de ministrul de Exter
ne dar şi de titularii de la Economie şi Interne; Franţa l-a avut
pe Nicolas Sarkozy, Rusia pe vicepremierul Serghei Ivanov.
Nu au lipsit nici şeful NATO, Jaap de Hoop Scheffer şi cel al
Agenţiei pentru EnergieAtomică, Mohammed El-Baradei.

Pe agendă au figurat situaţia din Afganistan, programul
nuclear iranian şi problema dezarmării, scutul anti-rachetă
american în Europa de Est.

Vicepreşedintele american a schiţat în premieră viziunea
noii administraţii de la Washington în problemele cele mai
sensibile, precum dezarmarea nucleară, programul nuclear

al Iranului, situaţia din Orientul Mijlociu, viitorul misiunii
internaţionale din Afganistan, relaţia cu Rusia şi din prisma
proiectului american de amplasare în Europa Centrală a
unor elemente din scutul de apărare antirachetă. El s-a an
gajat în numele administraţiei Obama să adopte un "nou ton"
în dialogul cu comunitatea internaţională după anii Bush.
"Vom practica dialogului. Vom asculta. Ne vom consulta.
America are nevoie de restul lumii după cum cred că lumea
are nevoie de America". După tensiunile cauzate de "răz
boiul global împotriva terorismului", condus de George W.
Bush şi metodele utilizate, Joe Biden a asigurat că America
nu va mai practica tortura, şi că "nici o ţară, indiferent cât de
puternică, nu este mai bine plasată decât altele pentru a face
faţă singură" pericolelor extremiste". Legat de relaţia cu
Moscova, a spus, printre altele că "reexaminăm multe
domenii unde putem să lucrăm împreună cu Rusia. Colegii
noştri ruşi, cu mult timp în urmă, au avertizat asupra creşterii
ameninţării talibanilor şi al-Qaeda în Afganistan. Astăzi,
NATO şi Rusia pot şi trebuie să coopereze, pentru a-l
înfrânge pe duşmanul comun". Biden a adăugat că SUA şi
Rusia au obligaţia specială de a contribui la reducerea
armelor nucleare în lume. "Nu vom fi de acord cu Rusia, în
toate. De exemplu, SUAnu vor recunoaşteAbhazia şi Osetia
de Sud, ca state independente. Nu vom recunoaşte ca vreo
naţiune să aibă o sferă de influenţă. Vom rămâne la punctul
nostru de vedere, că statele suverane au dreptul de a lua
propriile decizii şi de a le realiza. SUA şi Rusia pot să aibă şi
dezacorduri, dar, totuşi, să lucreze împreună, acolo unde
interesele noastre coincid, şi ele coincid în multe locuri."

Iranului i-a transmis: "Continuaţi pe drumul actual şi va fi
presiune şi izolare; renunţaţi la programul nuclear ilicit şi spri
jinul acordat terorismului şi vor fi stimulente semnificative."

Preşedintele Parlamentului iranian, Ali Larijani, fostul
negociator al Teheranului în programul nuclear, a părăsit
Germania, după ce şi-a exprimat satisfacţia faţă de noua
administraţie americană, subliniind intenţia lui Obama de a
"asculta şi nu de a dicta".

Sarkozy şi Merkel au confirmat stabilirea în Franţa a unei
unităţi militare germane, pentru prima oară de la sfârşitul
celui de-al Doilea Razboi Mondial, considerat un nou pas
"istoric" pentru prietenia dintre Franţa şi Germania. Unitatea
germană, aproximativ 600 de oameni, se va instala la Illkirch,
în apropiere de Strasbourg, în estul Franţei.

-

-

-
-

-
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Alegeri parlamentare în Israel
La 4 luni de la anunţarea demisiei premierului Ehud

Olmert, implicat în mai multe scandaluri de corupţie,
israelienii au fost chemaţi în 10 februarie pentru alegeri
legislative anticipate. Alegerea celor 120 deputaţi din
Knesset (parlament) conduce la formarea unui nou guvern.
În condiţiile politice particulare ale ţării, cu un număr ridicat
de formaţiuni care intră în parlament, guvernul este unul de
coaliţie, desemnarea premierului fiind făcută de şeful
statului în funcţie de canditatul considerat a avea cele mai
multe şanse pentru formarea unei coaliţii.

Dacă avantajul constant arătat de sondaje în favoarea
Likud, condus de Benjamin Netanyahu (dreapta) în faţa
partidului Kadima condus de Tzipi Livni (centru-dreapta) nu
a fost confirmat, surpriza a venit din partea extremei dreap
ta, cu rezultatul ultra-naţionalistului Avigdor Lieberman,
fondatorul Israel Beintenu (Israel casa noastră), clasat pe
locul trei, în faţa partidului laburist al lui Ehud Barak.

Recenta operaţiune militară din Gaza, interpretată de
observatori ca o manevră electorală a miniştrilor Livni şi
Barak, nu a reuşit stoparea căderii în preferinţele electo
ratului şi nici nu a făcut posibilă compensarea decalajului în

faţa dreptei naţionaliste. Această campanie militară a avut
un sprijin total al populaţiei, chiar şi asociaţiile pacifiste
raliindu-se la ea, securitatea Israelului devenind tema
principală a dezbaterilor din campanie. Pe acest fond
rezultatele sunt fireşti, rămânând întrebarea legată de
viitorul procesului de pace în regiune, proces mort în pre
zent, precum şi viitorul relaţiilor cu Siria şi Libia. În privinţa
Iranului, poziţia CaseiAlbe va influenţa evoluţia viittoare.

Pentru a guverna este nevoie de 61 de locuri în Knesset.
În urma rezultatelor, nici un partid nu poate forma singur
guvernul. Teoretic, Tzipi Livni poate conta pe 55 de locuri în
Knesset iar Benjamin Netanyahu pe 65 de locuri. Lieber
man va juca un rol cheie în construcţia oricărei alianţe.

Rezultatele preliminare (nu au fost contabilizate voturile
a 175,000 de militari) ale principalelor partide în ordinea
numărului de mandate în parantez

:
Kadima: 28 (29) mandate
Likud: 27 (12) mandate
Israel Beiteinu: 15 (11) mandate
Laburist: 13 (19) mandate

Rezultatele oficiale vor fi publicate în 18 februarie.

-

-

-

-

(
)

ă numărul de mandate
avute până la alegeri

Europeana din nou online
Victimă a propriului succes, Europeana

- biblioteca online a Uniunii Europene - şi-a
încetat funcţionarea la scurt timp după
lansarea din luna noiembrie. Aceasta nu a
putut face faţă cererii: aproximativ 10
milioane de conectări pe oră. Dotat cu un
server cu o capacitate cvadruplă, proto
tipul bibliotecii digitale europene a fost
redeschis şi atrage din nou iubitorii de
cultură din întreaga lume.

Pe site-ul Europeana.eu aveţi posibili
tatea de a admira cele mai celebre tablouri,
de a parcurge paginile cărţilor şi chiar de a
descărca filmele care fac parte din
domeniul public. Mai mult decât atât, acest
serviciu este gratuit.

În această etapă iniţială, portalul
Europeana oferă deja accesul la peste
două milioane de articole provenind din
numeroase muzee, biblioteci şi colecţii
audiovizuale ale statelor membre. Punct
de intrare unic şi multilingv, acest site,
găzduit de Biblioteca Naţională a Ţărilor de
Jos, permite utilizatorilor de internet să
acceadă la un patrimoniu digital conservat
în diferite locuri din întreaga Europă. Până
în 2010, site-ul ar trebui să fie pe deplin
operaţional şi să propună spre consultare
peste şase milioane de opere.

Venind în completarea ofertei comer
ciale, cum ar fi cea furnizată de Google
Books, colecţia site-ului Europeana este
deosebit de bogată, punând la dispoziţia
marelui public o întreagă varietate de
bunuri culturale, în toate limbile europene.

După cum au afirmat miniştrii culturii în
concluziile Consiliului din noiembrie 2008,
Europeana oferă o ocazie excelentă de a
expune patrimoniul cultural al statelor
membre şi de a permite accesul tuturor la
acest patrimoniu.

-

-

-
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Vând cas

Î z spaţiu comercial 48
mp, preţ 800 lei/lun

Vând apartament 2 camere,
zona Govândari, confort 2, de-
comandat, în Micro 3, parter sau
schimb cu cas ţa. Preţ
avantajos. Tel. 0730-107706.

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

ă. Tel. 0729-
848568.

ă în Re

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şi

nchirie

Doresc s

Execut tencuieli, zugr veli
exterioare , gresie,
faianţ , laminate, recondiţion ri
parchet, experienţ în str in -
tate, calitate i seriozitate. Tel.
0742-786152.

Doamn

ţinere cu contract
prin notariat. Tel. 0729-357909.

Caut copii b trâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

Caut copil pentru îngrijire.
Tel. 0722-820078.

Amenaj ri interioare, gresie,
faianţ , rigips, polistiren, etc.
preţuri avantajoase. Tel. 0748-
410810.

Execut lucr ri de construcţii
acoperi uri, renov ri, ziduri de
piatr . Tel. 0743-907757.

Execut m lucr ri de amena-
j ri interioare: rigips, gresie,
faianţ , zugr veli, instalaţii
electrice i sanitare etc. preţuri
accesibile. Tel. 0743-420071.

Sfintele Pa ti în Bucovina.
Oferim cazare i mas cu
specific bucovinean. Rezerv ri
la tel. 0724-534896.

Sonorizez urm toarele eve-
nimente la preţuri avantajoase:
nunţi, botezuri, petreceri de
firm etc. Tel. 0770-479506,
0721-606034.

Caut loc de munc part time.
Tel. 0764-817953.

ă îngrijesc un copil.
Tel. 0255-221149
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Imobiliare
Matrimoniale

Domn manierat, 40/176/78,
brunet, ochi verzi, antialcool,do-
resc cuno ă cu doamnă pt.
prietenie, căsătorie. Tel. 0355-
804182 sau 0731-754476.

ărbat 41 ani, 190/100
divor ă, caut
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Proprietar vând apartament
3 camere pe Rodnei, decoman-
dat 84 mp, termopane, u -

ţa, parchet. Preţ neg. Tel.
0748-023796, 0770-129734
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, în Re ţa

Vând cas

ţ 35.000 € neg.

Vând cas ţ

ţ

ţ
30.000 €. Tel. 0355-411682 sau
0729-357909.
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-

, telefon,
cablu tv, complet mobilat sau
nemobilat ţ
25.000 €. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
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tament, 2 camere, confort 1,
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Severin, 1.200 mp cu gr şi
gaz. Pre Tel.
0788-361829.

Şopotul Nou. Tel. 0730-107706.
Închiriez cas

şi gr
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ş

ş
metalic şi
sanitare noi) ocupabil imediat.
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ş

ş

ă
ă, centrală termică, gresie,

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

4 . Tel. 0770-751533.
ă în Iaz, jud. Cara

ădină

ă de vacan ă la

ă, 50 mp pentru
birouri. Tel. 0743-060858.

Vând în Gătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171 sau
0256-410590.

Vând casă de vacan ă în
Dognecea lângă lac, o cameră,
bucătărie, curte ădină. Pre
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ă
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ă centrală,
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imediat. Tel. 0355-803426 sau
0770-359314.
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re cu cămin 2 camere + diferen-
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modern. Tel. 0742 894272,
0356 112671

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

Schimb c priori

.
.

.

-

ă

ătu

ăpumioară ărătoare
ă. Pre

ă, piele
ecologică. Pre

ă

ă ă
ă,

ă
ă

ă
ă ă

ă ă

ă
ă

ă
ă,

ă ă
ă ă

ă
ă

ă

ă

ă
ă

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

Vând p ţ bebe din lan cu
gratii, reglabil 3 trepte, cu sal-
tea, pl ,
în stare foarte bun ţ 150
lei. Tel. 0355-801049, 0745-
649170.

Vând canapea nou
ţ 1 000 lei, colţar

extensibil Germania 1 000 lei
negociabil, sufragerie Topliţa,
preţ 1 300 lei negociabil. Tel.
0770-497364.

Vând costume populare. Tel.
0722-820078.

Cump r instant pe gaz. Tel.
0755-615558.

Vând pomp udat nou pe
benzin debitul cel mai mare,
cu toate furtunele 800 lei. Tel.
0755-615558.

Vând hidrofor nou cu furtun
de absorţie de 19 m, 350 lei. Tel.
0755-615558.

Vând mobil veche furnirui-
t , dormitor compus din dulap,
pat mare, dou noptiere i
comod cu oglind . Preţ rezo
nabil. Tel. 0721-590582, 0729-
010465.

Vând gps Blaukpunct nou
nouţ, garanţie 2 ani, cutie suport
+ înc rc tor, 400 lei u or nego-
ciabil. Tel. 0727-145623.

Vând porumb la 0,75 lei/kg,
grâu la 0,80 lei/kg, orz, ov z,
floarea soarelui, t râţe i arpa-
gic import în Boc a i Re iţa. La
cantitate mare ofer transport.
Tel. 0740-770047.

Vând ma in de scris Carola
mecanic 50 lei. Tel. 0722-
619119.

Vând combin frigorific
Arctic clasa A, cump rat acum
3 ani, negociabil. Tel. 0724-
092631.

Vând laptop Amilo LA 1703
AMD Turion x2 64 dual core 1.6,
2 gb ram, 160 hdd, 128 video,
dvdrw, wireles, garanţie 2 ani,
nou. Tel. 0721-809676.

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

Vând c rţi vechi, un Petit
Larouse Ilustre, o enciclopedie
Minerva din 1914 respectiv
1928 i un vin sigilat cu cear
din 1951. Tel. 0724-776295.

Invit m pe tinerii amatori la o
partid de Counter Strike pe
serverul 89.37.35.19:27016
www.cs-infernal.my-goo.com
Telefon 0748-474079.

Vând bancnote i monezi
vechi, anii 1900-2000. Tel.
0728-055926.

şi ap

ş

ş

ş
ş ş ş

ş

ş

ş

Oferte-Cereri

de ServiciuAuto-Moto-Velo

6

2 feb. 9 99,1957
3 feb. 9 97,1132
4 feb. 9 96,1056
5 feb. 9 97,7865
6 feb. 9 97,4834
9 feb. 9 95,0002

10 feb. 9 94,6721
11 feb. 9

0
0
0
0
0
0
0
0 97,7854

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

12 13 14 15 16 19 20 21 29 30 2 3 4 5 6 9 10 1122 23 26 27 28

12 Ianuarie - 11 Februarie 2009

Vând Alfa Romeo, an fabri-
caţie 2001, benzinar, verificare
pân

ţ neg. Tel.
0769-352847.

Vând piese originale de
schimb pentru Skoda 120L. Tel.
0255-212936.

Vând Golf 3 prin dezmem-
brare. Tel. 0745-655581, 0766-
459153.

Vând buldoexcavator nem-
ţesc cu 4 cupe 19.000 lei neg.
Tel. 0755-615558.

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

Vând Dacia 1992, 350 €. Tel.
0743-154798.

Vând Matiz 2007, verificare
acte la zi 4.500 lei neg. Tel.
0755-615558.

Vând Dacia 1310 caroserie
foarte bun verificare acte la zi,
560 lei. Tel. 0755-615558.

Vând Peugeot Boxer verifi-
care 2010, acte la zi, 11.000 lei.
Tel. 0755-615558.

Vând tractor 650U cu remor-
c cu cauciucuri i baterie
nou 10.000 lei. Tel. 0755-
615558.

Vând sem n toare porumb
mecanic 1.900 lei neg. Tel.
0723-991328.

Vând tractor Vrde Forte cu
cabin , în stare de funcţiune,
12.500 lei neg. Tel. 0723-
991328

Vând plug cu 4 brazde
nemţesc, 2.500 lei. Tel. 0723-
991328.

Vând disc pe roţi italian cu 4
baterii, 2.500 lei neg. Tel. 0723-
991328.

Vând tractor 445 motor Bra-
ov cu 4 pistoane, f r ridicare,

9.500 lei. Tel. 0723-991328.
Vând Matiz 2006, bej-satin

metalizat, ITP 2010, 23.500 km,
stare foarte bun € .

. - .
â D,
, , ţ

Tel. - .
â

. T - .
Vâ P î

,
ţ . € . -

.
C ţ

ţ , î
. Tel. - .

Vâ
, î

e . € .
- .

ă în 2010, înmatriculată,
stare foarte bună. Pre

ă

ă,
ă,

ă ă
ă,

ă

ă ă

ă, 4.600 neg
Tel 0726 719958

V nd urgent BMW 320
2002 toate dotările pre neg.

0748 410810
V nd Dacia 1310, motor

1400 cmc, anul 1999, cauciu-
curi noi el. 0741 132826

nd assat, nmatriculat,
motor 1,6 consum 7 la sută,
pre 1 000 fix. Tel 0355
411484

umpăr tractora micu cu 2
ro i cu sprijin pe remorcă n
spate 0755 615558

nd Skoda Octavia 2tdi,
140 cp, 2005 nmatriculată,
unic propri tar, 12 500 . Tel
0745 618214

ş

ş

ş

.

V nd apartament cu 3 ca-
mere decomandat, bunătă it,
2 băi pre 45 000 . Tel. 07238
94929.

Grădină 3 000 mp central
oc a oportună sere, solarii pe

fonduri , pre 25 000
0745 618214

V nd la ăr na 2 600 mp
teren central, ideal construc ie
pensiune, 35 /mp 0256
497259

V nd rei pe teren 1 200
mp, 20 /mp 0256 497259

Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, pre

ă ă
ă ă ă ă,

ă

ă ă
ă

ă ă

ă

ă

ă ă
ă

ă

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

â
îm ţ

, ţ . € -

.
B ,

UE ţ . €. Tel.
- .
â G â .

ţ
€ . Tel. -

.
â T A .

€ . Tel. - .

ţ negociabil.
Tel. 0722-545196.

Proprietar vând 2.000 mp
teren intravilan în Re ţa pe
Calea Timi orii într-o zona în
dezvoltare în care se afla un
cartier de blocuri, case. Preţ 19
€/mp. Tel. 0766-531503.

Vând cas 3 camere buc
t rie baie teras , curte, gr din
intrare auto, Boc a Montan .
Tel. 0355-427433.

Persoana fizic cump r
cas minim 3 camere. Preţ oferit
25.000 €. Tel. 0724-349258.

Cump r garsonier în bloc
de apartamente, în Micro I, III,
Lunc sau Moroasa. Ofer
16.000 €. Tel. 0740-014117.

Vând teren pe Semenic în
suprafaţ de 11.509 mp la
antena gsm. Preţ 20 €/mp. Tel.
0724-776295.

Particular vând sau schimb
cu cas modest apartament cu
2 camere, modificat în 3, lâng
Sala Polivalent , 5/10, 67 mp.
Tel. 0726-411878 sau 0770-
600010.

2 cam, buc

sau schimb cu apart în Re ţa,
conf. 1, cu central sau 2

ş

şi
ş

ş

ş

şi

-

.
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Vâ C o V
. - .

T RAV
.

.
D uri,

, x ,
, . , . €

. . - .

nd itr en isa diesel
ieftin. Tel 0744 293452

Schimb oyota 4 pentru
apartament cu o cameră. Tel
0034627377152

Vând acia papuc 5 loc
an 2005 4 4 motorină, aco-
perită fibră 43 000 km 4 450
neg Tel 0729 101307



VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier .

ţ 18.000 €, cod anunţ 00367.
Vând 2 camere c

ţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând garsonier

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 garsonier ţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele lami-
nate, termopane, preţ 22.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.

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

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
semidecomandat, zona Micro 1, etaj P/4,
termopane, înc

ţ
35.000 € negociabil, cod anunţ 00410.

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

ţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.

Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Lunc , etaj 1/4,
îmbun ţit, buc

ţ
30.000 €, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere, 55 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, îmbun ţit, termopane,
central ţ
33.000 €, cod anunţ 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 apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 36.500
€, cod anunţ 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 apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, f ţit, preţ
28.000 €, cod anunţ 00298.

Vând apartament 2 camere, 65 mp,
confort 1, decomandat, zona Govândari,
etaj 4/4, îmbun ţit, preţ 43.000 €, cod
anunţ 00332.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semide-
comandat, central ţiri,
preţ 37.000 € neg. 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, conf. 1,

decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 60.000 € negociabil, 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.

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
central ţ

ţiri, preţ 38.000 €
negociabil, 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, îmbun -

ţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând apartament 3 camere, Govân-

dari, confort 1, semidecomandat, 95 mp,
et. 1/10, recent renovat, preţ 60.000 €
negociabil, 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 apartament 3 camere, Lunc
-

ţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.

2, semidecomandat, et. 3/4, central -
ţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.

Vând apartament 3 camere, Re ţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, central

ţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 78 mp,
et. 4/4, central ţ

ţ 80.000 €
negociabil, 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 apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, central

ţ 49.000
€ negociabil, cod anunţ 00165

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

ţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

Vând apartament 4 camere, parter,
Gara Sud, pretabil privatizare, u

ţ 65.000 €
negociabil, cod anunţ 00052.

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

ămin, Constructorilor,
27 mp, pre

ă 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

ă, B-dul Revolu

Mociur, et 1/4, 37 57 mp,
îmbunătă ă, nemobilată, centrală, termo
pane, pre

ălzire de la Prescom, pe
orizontală, termopane, izolat exterior, pre

ătă ă termică,
u

ă
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, parchet,
pre

ă metalică la intrare, fără alte îm
bunătă

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

ă termică, fără alte îmbunătă

ă
tă

ă termică, u ă metalică,
pre

ără îmbună
tă

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

ă ter
mică, 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
metalica, u

ş

şi mobilat

şi interioare schimbate, pre

şi interioare schimbate, pre

şi interioare schimbate, pre

ş

ş

şi

ş

şi

ş

ş
şi utilat

ş

ş

şului, et. 3/4, 2 b

ş
şi interioare schimbate, izolat,

termopane, centrala, pre

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

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
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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.

-
ă

ă ă ă
ă ă ă ă
ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă ă ă

ă ă
ă ă

ă ă ă ă
ă ă ă ă

ăş

ş

ş ş ş

ş

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.
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Agentii matrimoniale,

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

de căsătorie în şi .FRANŢA ITALIA
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.

CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815

Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.

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


Etapa urmatoare: (14/26), 14.02.2009

UCM
Resita - Bacau 28-21

: Suceava - Dinamo;
Oradea - Pandurii Tg. Jiu; Baia Mare - Poli Timisoara; Pitesti -
Steaua; U Cluj - Odorhei. Doua meciuri s-au jucat in devans:

si HCM Constanta - Medgidia 26-25.

DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Concurs in sala, Germania

Vineri Eurosport ora 21:00
HANDBAL MASC: Cupa Challenge: UCM Resita - Vardar Skopje

Sambata Sport.ro ora 16:15
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Tara Galilor - Anglia

Sambata TVR 2 ora 19:30
CICLISM: Campionatul Mondial, Danemarca

Duminica Eurosport ora 18:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - Krim

Duminica Sport.ro ora 18:45
TENIS: Turneul WTA de la Dubai

Luni Eurosport ora 10:00 si 17:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
03 - 15 feb: SCHIALPIN - Camp. Mondial - Val d’Isere, Franta;
12 - 15 feb: WRC - Raliul Norvegiei, Etapa a-II-a;
14 - 22 feb: CICLISM - Turul Californiei.
16 - 22 feb: TENIS - WTATour, Dubai Tenis Championship;

RUGBY
Romania a debutat cu dreptul in CEN.

Anglia a invins Italia in deschiderea Turneului Celor 6
Natiuni.

Irlanda a rapus Franta pe Croke Park.

Reprezentativa de
rugby a Romaniei a invins, sambata, echipa similara a Spaniei, in
deplasare, cu 19-10 (11-10), in Cupa Europeana a Natiunilor,
meciul contand si pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2011.

Aceasta a fost a 26-a intalnire intre cele doua natiuni, Romania
inregistrand victoria cu numarul 25, mai clar decat la ultima
deplasare in Spania, cand 'Stejarii' au castigat doar cu 17-11.

Sambata s-au disputat alte doua meciuri din Cupa Europeana
a Natiunilor, Germania - Georgia (5-38) si Portugalia - Rusia (14-
18). Rusia conduce in clasament cu 4 puncte din doua meciuri, pe
doi fiind Spania cu acelasi numar de puncte dar din trei jocuri.
Romania, Georgia si Germania au fiecare cate doua puncte, in
timp ce Portugalia ocupa ultimul loc cu un singur punct.

Editia din acest an a Turneului Celor 6 Natiuni a debutat,
sambata, pe stadionul Twickenham din Londra cu intalnirea dintre
Anglia si Italia, reprezentativa trandafirului obtinand o victorie
scontata, 36-11 (22-6).

Intalnire de mare
atractivitate la Dublin intre Irlanda si Franta, echipa gazda
impunandu-se in final cu 30-21 (13-10), informeaza Reuters.
Irlandezii au reusit trei eseuri prin Jamie Heaslip, Brian O'Driscoll
si Gordon D'Arcy, Ronan O'Gara transformand toate incercarile
plus alte trei lovituri de pedeapsa. ‘Cocosii galici' au culcat de doua
ori balonul in terenul de tinta irlandez prin Imano Harinordoquy si
Maxime Medard, un singur eseu fiind transformat de Lionel
Beauxis. Acelasi jucator a mai adus noua puncte in urma unei
lovituri de pedeapsa si a doua drop goluri.

Castigatoarea Turneului Celor 6 Natiuni din 2008, Tara Galilor,
a inceput cu dreptul apararea trofeului, invingand in deplasare
echipa Scotiei, scor 26-13, intr-un meci disputat, duminica, pe
stadionul Murrayfield din Edingburgh.

WRC 2009
Raliul Norvegiei. Dup
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Irlanda, în condi

ăzu
te

ă - Campionatul Mondial
de Raliuri programează la sfar
situl aceastei săptămâni o altă
etapă extrem de dificilă, partici
pan ă-
ă îndemânarea pe traseul de

ghea ă ăpadă din Norvegia
La cea de-a doua prezen ă

în calendarul competi

ă de 1218,72, cele
23 de probe speciale, care se
vor desfă

ă de 375,04 km.
Conform informa

ă, traseul fiind acoperit în
întregime de un strat gros de
zăpadă ă. Pentru săptă
mâna viitoare prognoza meteo
este relativ bună, fiind a

ă 15
februarie),

ă zero.
Raliul Norvegiei prilejuie

ăpadă
Pirelli Sottozero, a cărui
principală caracteristică o
reprezintă faptul că, de

ă
ăpadă ă, dimensiunile

acestuia sunt cele obi

ă utili
zeze jantele obi

La startul competi
ăr
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de ap

şi dovedeas
c

şi z

şura pe parcursul a
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şteptate
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2 grade celsius (duminic
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şte
lansarea noului pneu de z
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metalice de 7 mm, element
specific curselor desf şurate pe
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şnuite
pentru pneurile de macadam,
echipele putând astfel s

şnuite de 15 inci
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şini World Rally
Car.

Sebastien Loeb a marcat
cea de-a 48-a victorie odata cu
castigarea Raliului Irlandei,
prima etapa a WRC 2009.
Ultimele doua dati cand un raliu
a avut loc pe zapada Loeb a
piedut in fata lui Mikko Hirvonen
si a lui Jari-Matti Latvala. Asa
dar, obiectivul pilotului Citroen
pentru Norvegia este evident.

ţii extreme -
ploaie, vânt, temperaturi sc

ţii urmând s

ţ
ţ

ţional al
Campionatului Mondial de Rali
uri, ediţia din acest an a Raliului
Norvegiei propune un traseu în
lungime total
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de organizatori condiţiile sunt
perfecte pentru un raliu de
iarn

ţ

ţii fiind îns

ţ
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ţat participarea un num

SPORTURI DE IARNĂ
Victorie pentru Kucera la coborare. Canadianul John

Kucera a obtinut, sambata, medalia de aur in proba de coborare la
Campionatele Mondiale desfasurate la Val d'Isere (Franta),
aceasta fiind a doua sa victorie din cariera. In varsta de 24 de ani,
Kucera, al doilea la start, a fost inregistrat la sosire cu timpul de 2
minute, 7 secunde si o sutime, depasindu-l pe marele favorit Didier
Cuche (Elvetia) cu doar patru sutimi de secunda. Medalia de bronz
a fost obtinuta de Carlo Janka, un alt competitor din tara
cantoanelor, acesta sosind cu o intarziere de 17 sutimi.

John Kucera este originar din Calgary si are in palmares 103
starturi in Cupa Mondiala de schi alpin. Cel mai bun rezultat al sau
dateaza din 26 noiembrie 2006 cand s-a impus in slalomul super
urias de la Lake Louise (Canada). De atunci si pana acum a mai
urcat de doua ori pe podium, in 15 decembrie 2006 la Val Gardena
si in 30 noiembrie 2008 tot la Lake Louise, ambele rezultate fiind
obtinute de asemenea la Super G.

Coborarea de la Campionatele Mondiale s-a desfasurat pe un
traseu dificil in lungime de 2988 metri, concursul fiind intrerupt de
doua ori in cauza cetii. Doar 28 din cei 38 de schiori inscrisi la start
au incheiat parcursul.

Fostii campioni mondiali Bode Miller (SUA) si Michael Walch-
hofer (Austria) au incheiat pe locurile opt respectiv noua, fiind des-
partiti de sase sutimi, in timp ce norvegianul Aksel Lund Svindal,
campionul in exercitiu, nu a reusit sa urce mai sus de locul 12.

HANDBAL MASCULIN
UCM Resita s-a impus in derbiul cu Stiinta Bacau.

UCM Resita-Vardar Skopje (Challenge Cup, 14 februarie
turul, 22 februarie returul)

Echipa
de handbal masculin UCM Resita a invins, sambata, pe teren
propriu, formatia Stiinta Bacau, cu scorul de 28-21 (16-9). Intr-un
alt meci, tot in devans la prima etapa a returului, HCM Constanta a
invins CSM Medgidia, scor 26-25 (14-12). Liga Nationala de
hanbal masculin se va relua in 14 februarie, insa trei partide au fost
programate in devans, deoarece patru echipe romanesti vor
disputa meciuri in optimile cupelor europene. Cea de-a treia
partida devansata este cea dintre CS HV Pitesti-Steaua Bucuresti,
in 11 februarie (ora 17.00).

La 14 februarie este programata prima etapa a returului Ligii
Nationale masculine, dar tot la acel final de saptamana cinci
formatii romanesti disputa meciuri in optimile de finala ale com-
petitiilor continentale in care sunt angrenate. In cupele europene,
echipele romanesti vor juca astfel:

AC PAOK-Stiinta Bacau (Challenge Cup, 15 februarie turul, 22
februarie returul)

Liberty S. Bernardo-CSU Suceava (Challenge Cup, 21
februarie turul, 22 februarie returul, ambele in Italia)

Tatran Presov-HCM Constanta (Cupa Cupelor, 15 februarie
turul, 22 februarie returul)

Steaua Bucuresti-Pevafersa Valladolid (Cupa Cupelor, 14
februarie turul, 21 februarie returul).

FOTBAL AMICAL: ROM#NIA - CROA[IA
Miercuri s-a desfasurat meciul amical dintre echipele nationale

ale Romaniei si Croatiei. În cele trei jocuri disputate până acum la
nivel de prime selec

ă din Fran

ărul 596 din palmaresul general al
tricolorilor. Ianinte de acest meci, România are 267 de victorii, 147
egaluri

ţionate, România a înregistrat doar un egal, în
1942 (amical), pierzând apoi la Cupa Mondial ţa 1998 (0-
1) şi un amical la Timişoara (0-1), în 2002.

Meciul a fost cel cu num

şi 180 eşecuri şi un golaveraj 1002-777.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 13-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 14 12 0 2 394 334 24p

3. Stiinta Municipal Bacau 14 11 0 3 420 390 22p
4. Dinamo Baumit Bucuresti 13 8 2 3 402 385 18p

Steaua MFA Bucuresti 13 6 2 5 396 361 14
. HC Odorhei 13 6 1 6 350 360 13

7. Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj 13 5 2 6 380 409 12

9. Univ HCM Poli Timisoara 13 4 3 6 339 343 11p
. CSM Medgidia 14 5 1 8 355 372 11

11. Energia Pandurii Tg. Jiu 13 3 3 7 329 343 9
HC Minaur Baia Mare 13 4 1 8 329 362 9

13. CS H & V Pitesti 13 1 2 10 325 376 4
CSM D & C Oradea 13 2 0 11 347 409 4

2. UCM Resita 14 11 1 2 431 367 23p

5. p
6 p

13 5 2 6 367 353 12p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8 | 2009 |12 - 18 Februarie PRISMA

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/12 Februarie /13 Febr /14 Febr /15 Februarie uarie uarie

ţi,Luni, 16 Februarie Mar 17 Februarie 18 Februarie 19 Februarie 20 Februarie 21 Februarie 22 Feb.Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,

0 C/-5 C 0 C/-2 C 0 C/-6 C 0 C/-6 C +1 C/-4 C +1 C/-5 C +1 C/-6 C

+1 C/-5 C +1 C/-2 C 0 C/-5 C +1 C/-4 C +1 C/-3 C +1 C/-4 C +1 C/-6 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Timişoara

+1º
º
C
C-3

+ º
º

1 C
C-4

0º
-4º

C
C

0º
-5º

C
C

+1º
-3º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
º

1 C
C-5

-1º
-3º

C
C

- º
-3º
1 C

C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+2º
-6º

C
C

+ º
º

1 C
C-3

+ C
C

1
-5

º
º

+ º
-3º
1 C

C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
0º
-4º

C
C

+1º
º
C
C-6

-1º
-6º

C
C

- º
-5º
1 C

C

Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara

ţa

Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă


