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După ce anul trecut în noiembrie, Consiliul Judeţean a onorat
activitatea pictorului Ion Stendl acordând-ui titlul de cetăţean de
onoare, vineri, 13 februarie preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a înmânat a înmânat aceeaşi
distincţie altor trei oameni de cultură din Caraş-Severin:
prof.univ.dr. Mircea Martin, prof.univ.dr. Mircea Vasile Zaberca şi
dr. Costin Eugen Feneşan.

Născut la Reşiţa, Mircea Martin este în prezent profesor
universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii
Bucureşti, critic literar, editor de reviste şi deţinătorul premiilor
Uniunii Scriitorilor din România pentru critică literară în anii 1969,

1977 şi 1981. „Este o onoare veritabilă.Am mai primit onoruri dar
vreau să mă credeţi că aceasta preţuieşte foarte mult pentru
mine... În acest judeţ mi se pare că există mai mult decât în altă
parte un respect pentru tradiţie, pentru bun simţ. Aici oamenii
sunt purtătorii, mai mult decât în altă parte, a unui bun simţ şi a
unui respect pentru tradiţie. Din tot ce v-am spus aş vrea să
reţineţi un singur lucru: sunt al vostru”.

Costin Eugen Feneşan este cercetător ştiinţific la Arhivele
Naţionale ale României, doctor în istorie din 1977 cu teza
„Mineritul şi metalurgia din Banat în secolul al XVIII-lea”, premiul
„Nicolae Bălcescu” al Academiei Românie îl obţine în 1982
pentru publicarea volumului I al colecţiei „Izvoarele răscoalei lui
Horea” i-a răsplătit întreaga activitate ştiinţifică. „Pot să vă aigur
că în ceea ce mă priveşte şi sunt convins că şi domnul Martin e
de acord, întotdeauna ne vom considera ambasadori culturali ai
Banatului...singura mea dorinţă e să fiu Caraş-Severinului şi
Banatului un ambasador”.

Mircea Vasile Zaberca este în prezent profesor universitar
doctor la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din
cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” şi este recunoscut pentru
preocupările sale în domeniul istoriei moderne şi contemporane.
La finalul discursului, prof. Mircea Zaberca a declarat că „dacă
am un regret este acela că funcţiile administrative pe care le-am
ocupat de-a lungul timpului m-au îndepărtat de colegii mei
istorici”

Titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” le-a
fost acordat prin votul consilierilor judeţeni exprimat în cadrul
şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din 23
decembrie 2008.

.

Lavinia Predescu

C.F.

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

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

În cadrul proiectului „Aici şi dincolo bogăţie a identităţii culturale”,
până la finalul lui, vor mai avea loc şi alte manifestări culturale, întâlniri
ale românilor din Banatul de Munte şi din cel Sârbesc.Asociaţia Radio
Semenic din Reşiţa dezvoltă al doilea asemenea proiect transfronta
lier şi speră la unei mai bune cunoaşteri interumane prin intensificarea
comunicării şi schimburilor culturale facilitarea în zona de frontieră
dintre România şi Serbia, în vederea promovarii cooperarii transfron
taliere ca si componenta obisnuita a vietii cotidiene.
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„Aici şi dincolo - bogăţie a identităţii culturale”
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Până în data de 22 februarie vor fi derulate acţiuni de amploare pe raza municipiului Caransebeş Azi concert Tudor Gheorghe la
Casa de Cultură a Sindicatelor Reşiţa de la ora 19,00 Azi concert aniversar Proconsul 10 ani la Club Atlantic din Reşiţa de la ora
20,00 Joi, 26 februarie - Conferinţă duhovnicească
pentru cadrele militare în rezervă. Manifestarea se desfăşoară la Cercul Militar Caransebeş

Joi, 26 februarie, va avea loc ţa Consiliului Judeţean Cara
ţi, 24 februarie, de la ora 13 în Sala

de ţe a Prim ţa va avea loc ţa ordinar

şedin ş-Severin

Şedin şi Şedin
Mar

ăriei Re ă a Consiliului Local
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Primarul Reşiţei a luat drumurile la control Timp de două zile, în localitatea Zrenjanin, Serbia a avut loc reuniunea de lucru a
proiectului “Cross-border Cooperation on Women's Entrepreneurship Development”, în cadrul Programului de Vecinatate
Romania Serbia 2004-2006 Reşiţenii sunt buni platnici: încasările la impozite au crescut Câţiva elevi ai Grupului Şcolar Auto
deprind tainele meseriei în ateliere din Germania Anul trecut, cheltuielile cu salariile din Primăria Reşiţa au fost de aproape 600
de miliarde de lei vechi

-

Duminica 22 februarie, de la ora 19:00
va disputa in Macedonia

meciul retur cu Vardar Skopje din optimile
de finala ale Challenge Cup.

.

UCM Reşiţa

Sâmbătă, 28
februarie, UCM Reşiţa primeşte acasă
replica Universităţii Politehnica Timişoara

Vineri 20.02.2009 slujba pentru pomenirea
episcopilor Caransebe la Catedrala „Sfl M Mc Gheorghe”
din Caransebeş cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la trecerea în
veşnicie a episcopului Ioan Popasu, 40 de ani de la trecerea în
veşnicie a mitropolitului Vasile Lăzărescu şi 70 de ani de la
trecerea în veşnicie a patriarhului Miron Cristea.

parastasului
şului

Cristian ţFran

Apelarea prin Sistemul Na]ional Unic
pentru Apeluri de Urgen]@ 112

În ultima perioadă numărul apelurilor false
sau care nu constituie urgenţe, prin Serviciul
Unic pentru Apeluri de Urgenţe 112, a crescut,
punând în pericol soluţionarea apelurilor
adevărate, a celor care sună pentru a salva o
viaţă sau a limita efectele unor accidente rutiere
sau a unor calamităţi naturale. 112 este un
număr unic de urgenţă care poate fi apelat în
toate cazurile în care anumite situaţii au sau pot
avea un efect negativ asupra persoanelor, a
mediului sau a proprietăţii şi necesită
intervenţia imediată a Ambulanţei, Pompierilor,
Poliţiei şi Jandarmeriei.Acest număr este gratuit şi poate fi apelat de la
orice telefon, fix sau mobil, atât în România, cât şi în întreaga Uniune
Europeană. Toate apelurile la 112 sunt înregistrate automat şi se
păstrează într-o bază de date timp de 10 ani.

Obiectivul major al serviciului de urgenţă 112 este intervenţia
pentru salvarea vieţii cetăţenilor, a proprietăţii acestora şi a mediului
înconjurător. Un operator de la centrul de preluare a apelurilor de
urgenţă 112 solicită anumite date apelantului, referitoare la urgenţa pe
care o are, locaţia evenimentului, locul unde se afla apelantul, numărul
de telefon de la care se efectuează convorbirea telefonică şi să-şi
dezvăluie identitatea.

Principalele evenimente pentru care cetăţenii pot apela Sistemul
Naţional Apeluri de Urgenţă 112 sunt: Omor, Atentat, Atac armat,
Tâlhărie, Tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice, Dezertări,
Evadări, Trafic şi consum de droguri, Furturi, Accidente de circulaţie
soldate cu victime sau cu persoane blocate în autovehicule, Accident
de aviaţie, Accident feroviar, Explozii, Electrocutări, Căderi de la
înălţime, Surpări de teren.

Apelarea falsă sau abuzivă constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amenda de la 100 la 500 de lei. Ameninţările cu
dispozitive explozive intră sub incidenţa legii penale, fiind încadrate la
terorism şi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Pentru
apeluri non-urgenţă şi alte informaţii cetăţenii pot apela următoarele
numere de telefon: 0255 213801 - Det. 1 J. Mobil Reşiţa, 0255
202240 - dispeceratul Inspectoratului e Jandarmi Judeţean Caraş-
Severin, 0255 516419 - Grupa Supraveghere i Intervenţie
Caransebeş, 0255-540066 - Det. 4 Moldova-Nouă, 0255-571062 -
Grupa Supraveghere i Intervenţie Oraviţa.
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În urma atenţionării meteorologice venite de la
Administraţia Naţională de Meteorologie prin care în
Banat s-a instituit COD GALBEN in intervalul 17
feb.2009 ora 12-18 feb.2009, ora 9, la iniţiativa pri
marului, Mihai Stepanescu, a fost convocat coman
damentul de iarnă al primăriei azi, 17.02.2009, la
ora 15.30. La condandament au fost prezenţi vice
primarul Reşiţei, Cristian Pamfil, reprezentanţi din
conducerea SC Prescom SA, ai Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă, ai Serviciul de Gospodă
rie Comunală, ai Direcţiei de Întreţinere şi Reparaţii
ai Domeniului Public al Consiliului Local Reşiţa, ai
SC CET Energoterm şi ai SCAqua Caraş SA.

În cadrul comandamentului s-au dispus
următoarele în baza Ordinului MAI nr. 736/2005
privind instituirea serviciului de permanenţă la toate
primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a
producerii unor situaţii de urgenţă şi având în
vedere condiţiile meteorologice existente, precum
şi prognozele din perioada următoare:

asigurarea permanenţei pentru acţionare a utila
jelor de deszăpezire pe străzile municipiului, atât a
celor ce sunt în dotarea primăriei şi a socie ăţilor
comerciale ale consiliului local, precum şi a celor ce
au fost închiriate în acest sens

contactarea preşedinţilor asociaţiilor de proprie
tari pentru mobilizarea cetăţenilor la deszăpezirea
din faţa blocurilor

constituirea unor echipe de intervenţie la SC
Aqua Caraş, SC CET Energoterm şi SC Prescom SA

pentru a sta la dispoziţia cetăţenilor în caz de urgenţă
stabilirea unui contact telefonic din oră în oră -

între Direcţia de Întreţinere şi Reparaţii a Dome
niului Public al Consiliului Local Reşiţa şi Staţia de
Salvare Reşiţa, Inspectoratul de Poliţie al
municipiului Reşiţa, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al CJ Detaşamentul de Pompieri
Reşiţa, Spitalul Judeţean Reşiţa,pentru a se verifica
starea intrărilor şi ieşirilor din instituţiile mai sus
amintite ce trebuie să stea în slujba cetăţeanului

Până la această oră în municipiul Reşiţa nu s-au
semnalat probleme deosebite, iar circulaţia se
desfăşoară fără probleme.

-
-

-

-

-

t

-

-

�

�

�

�

Deoarece, iarna şi-a reintrat în drepturi, luni, 16
februarie, Comitetul Judeţean Caraş-Severin
pentru Situaţii de Urgenţă a reunit reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, ai Instituţiei
Prefectului Judeţul Caraş-Severin, ai Inspectoratu
lui Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”
Caraş-Severin, A.N. Apele Romane Sistemul de
Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, Inspectoratu
lui de Poliţie al judeţului Caraş-Severin, S.C. Aqua
Caraş S.A. dar şi reprezentanţi ai S.C. Drumuri şi
Poduri S.A., în vederea soluţionării unor probleme
legate de drumurile judeţene dar şi a celor care pot
apărea în această perioadă.

Astfel, autorităţile au declarat că nu sunt
probleme semnificative în judeţul nostru, o singură
întrerupere de energie înregistrându-se la Feneş şi
s-a intervenit pe drumurile judeţene, zonele cele

mai afectate fiind zona montană şi Oraviţa. Cum
toate sunt bune pe la noi, pe Muntele Mic nu sunt
probleme iar reprezentanţii S.C.AquaCaraş S.A. au
declarat că reuşesc să adune gunoiul de pe străzi
dar şi să cureţe zonele laterale.

Totuşi, la întâlnirea comandamentului de iarnă
ce a avut loc ieri, 18 februarie, au început să iasă la
iveală şi problemele: patru tiruri blocate pe drumul
Reşiţa-Grădinari şi întreruperi de energie electrică
la Rusca, Ocna, Bocşa şi Ruschiţa. O problemă
majoră a acestei perioade este faptul că pomi de 30-
40 m cad pe reţelele de alimentare cu energie elec
trică. „Toate drumurile sunt deschise. Lucrăm în
continuare cu Drumurile Naţionale şi Judeţene
pentru curăţarea drumurilor laterale. Au fost câteva
probleme pe drumul Reşiţa Grădinari datorită
transporturilor grele. Codul galben se menţine până
joi (19 feb.) dimineaţă. Rămâne în continuare
problema oraşelor Reşiţa, Oraviţa, Anina care sunt
cele mai afectate de ninsori” a declarat preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunză
verde. În prezent, stratul de zăpadă măsoară 44 cm
la Reşiţa, 187 cm pe Semenic şi 153 la Ţarcu, valori
mai mici faţă de anul 2000 când au fost 47 cm la
Reşiţa şi 221 cm pe Semenic.

În viitorul apropiat nu ne putem aştepta la o re
dresare a vremii deoarece specialiştii au preconizat
ca în noaptea de joi spre vineri temperaturile să
coboare şi până la valoarea de -12 iar ninsorile
vor continua până duminică deşi stratul de zăpadă
nu va depăşi maximul de 5 cm.
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Lavinia Predescu

Exerciţiu de protecţie civilă
Joi, 12 februarie a.c., la Caransebeş, în jurul orei 11.00, a sunat

alarma aeriană: 15 sunete modulate cu durata şi intervalele a câte
patru secunde. Alarma a avut menirea de a preveni populaţia cu
privire la iminenţa unui atac aerian asupra oraşului.

În mod normal, în aceste condiţii, oamenii ar trebui să se
adăpostească în încăperi subterane, într-un tunel sau culoar, iar în
lipsa acestora recomandarea este să fie folosite orice şanţuri,
gropi, sau alte adăposturi naturale. De acolo se putea ieşi, în
siguranţă, doar după ce suna încetarea alarmei: un sunet continuu
de aceeaşi intensitate cu o durată de două minute.

După atacul aerian a fost semnalat un incendiu la clădirea în
care îşi au sediile Episcopia şi Protopopiatul Caransebeşului. O
clădire importantă, în care şi-au găsit „adăpost“ numeroase
obiecte de artă, parte a patrimoniului cultural bănăţean. Pentru
lichidarea incendiului, cât şi pentru evacuarea unor eventuale
victime au intervenit efective de pompieri militari de la
Detaşamentul Caransebeş.

Din fericire, de această dată, a fost vorba doar despre un
exerciţiu de protecţie civilă pe care Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „SEMENIC“ Caraş-Severin l-a organizat în parteneriat cu
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Primăriei Caranse
beş şi SC Hidroelectrica SAsucursala Hidrocentrale Caransebeş.

-

Comandamentul de iarnă la
Consiliul Judeţean Caraş-Severin

Comandament de iarnă la Reşiţa

PNL-iştii caută primar
Printre priorităţile noului preşedinte al PNL Reşiţa,

Jaro Marşalic, se află alegerea unui candidat pentru
funcţia de primar, din partea acestei formaţiuni politice,
pentru anul 2012.

˝Este momentul, la aproape un an de când s-a
pierdut fotoliul de primar al Reşiţei de către PNL, să ne
gândim serios la candidatul nostru din 2012 şi să-l
impunem atenţiei reşiţenilor, să-l sprijinim politic şi să
fim alături de el până la data alegerilor¨, a declarat Jaro
Marşalic.

Alte obiective pe care preşedintele PNL Reşiţa şi le-
a stabilit pentru perioada următoare se referă la efectu

area unei evidenţe clare a propriilor membri de partid,
precum şi asumarea rolului de partid de opoziţie, atât în
Consiliul Local Reşiţa, cât şi în Consiliul Judeţean
Caraş-Severin, o opoziţie constructivă, după cum a
subliniat Jaro Marşalic. Organizaţia municipală a Parti
dului Naţional Liberal Reşiţa s-a întrunit la sfârşitul săp
tămânii trecute, în vederea alegerii noului preşedinte şi
a încheierii perioadei de interimat, timp în care partidul
a fost condus de liberalul Iulian Georgevici,
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Pentru preşedinţia PNL Reşiţa s-au întrecut doi
candidaţi. Este vorba de medicul chirurg Jaro Marşalic,
care a fost declarat câştigător în urma numărării votu

rilor, şi fostul secretar de stat în Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Horia Irimia.

La Adunarea Generală a PNL Reşiţa au fost pre
zenţi circa 400 de membri, din care 380 cu drept de vot.

Jaro Marşalic a fost ales preşedinte al organizaţiei
la o distanţă de peste 40 de voturi faţă de contra
candidatul său. Noul preşedinte al liberalilor reşiţeni a
declarat că alegeri pentru încheierea interimatelor au
loc în toată ţara, în perspectiva desfăşurării
apropiatului Congres Naţional al PNL. Tot conducere
interimară este şi la nivelul filialei judeţene a PNL
Caraş-Severin, motiv pentru care şi la acest nivel sunt
programate alegeri.-

-
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La Reşiţa se lucrează deja la documentele
necesare pentru intabularea

. Pentru ca cinematograful să fie funcţional,
autorităţile locale vor aloca fonduri de zeci de mii
de lei în vederea reabilitării cinematografului şi
refacerea parcării adiacente acestei construcţii.

cinematografului
Dacia
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Cu deosebită stimă
Nicolae Helera
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Rromii din Caraş-Severin sunt sceptici în
ceea ce priveşte reuşita unor programe şi
proiecte destinate acestei etnii. Ei susţin că, de
cele mai multe ori, sunt aleşi reprezentanţi care
nu au nici o legătură cu etnia rromă şi care,
implicit, nu sunt interesaţi de problemele lor.

Din 16 şi până pe 22 februarie, poliţia rutieră
desfăşoară o acţiune pentru a le reaminti
conducătorilor auto şi pasagerilor că trebuie să
poarte . Echipele de
poliţişti acţionează permanent şi vor avea în
vedere toate categoriile de autovehicule.

centura de siguranţă

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

Etnicii germani au participat marţi la .
Această tradiţională manifestare se organizează de zeci de ani
în Reşiţa. Cei prezenţi la această întâlnire au dansat pe ritmuri
de polcă şi vals şi au degustat, bineînţeles, faimoşii tăiţei
nemţeşti. Sărbătoarea tăiţeilor face parte din seria
manifestărilor dedicate făşangului.

sărbătoarea tăiţeilor

RE IŢA

BOC

ŢA:
OŢELU RO

Ş

ŞA:

BOZOVICI:

CARANSEBEŞ:

ŞU:

TOTAL GENERAL: 231

:

ANINA:
B

ţi; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Strungar universal: 0 + 1 persoane
peste 45 de ani;

ţiilor: 2; Vânz

Sofer autocamion / masina de mare tonaj: 2; Lucrator gestionar: 1;

Agent comercial: 1; Ambalator manual: 2; Asistent medical generalist: 6;
Bucatar: 4; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Consilier: 2; Contabil: 1; Croitor-
confectioner imbracaminte dupa comanda: 60; Director cabinet: 1; Director societate
comerciala: 1; Electrician auto: 1; Faiantar: 2; Functionar economic: 1; Lacatus mecanic:
1; Lucrator comercial: 2; Lucrator sortator deseuri reciclabile: 1; Manager al sistemelor
de management al calitatii: 1; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 21; Operator control nedistructiv: 1; Ospatar: 5; Patiser: 1; Sofer
autocamion/masina de mare tonaj: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Tamplar
universal: 1; Vanzator: 1; Vopsitor auto: 1; Zugrav: 2;

Manipulant marfuri: 1;
ĂILE HERCULANE:

MOLDOVA NOUĂ:

ORAVI

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

ător: 2; Tehnician mecanic: 1;
Barman: 1; Dulgher: 2; Asistent medical generalist: 1; Fierar

betonist: 2; Muncitor necalificat in agricultura: 6; Muncitor necalificat la demolat cladiri,
zidarie, mozaic, faianta: 12;

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

Asistent personal al persoanei cu handicap: 6; Sofer de autoturisme si
camionete: 1; Brutar: 2;

Inginer sef constructii: 1; Director comercial: 1; Agent de
dezvoltare: 20; Director vanzari: 1; Lucrator comercial: 2; Casier: 2; Muncitor necalificat
in industria confec

Lacatus mecanic: 1; Operator hidraulic in alimentarile cu apa: 1;
Ajutor ospatar: 3; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 1;
Cofetar: 1; Gestionar depozit: 1; Inginer industria alimentara: 1; Ingrijitoare bolnavi la
domiciliu: 1; Traducator: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.02.2009
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Denumirea: Biserică Ortodoxă Ucraineană ă parohială
B-dul Muncii

Parohia Ortodoxă Ucraineană
S.C.P. Case - S.A. Re ţa

regie proprie
02.04.2007
02.04.2010

şi cas

şi

Locaţie:
Beneficiar:
Proiectant:
Constructor:
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

Un subofiţer jandarm din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi
Mobil, care se întorcea din misiune, a observat un portofel căzut pe
trotuar. Jandarmul a verificat portmoneul, în care a găsit actele de
identitate, un permis de conducere, carduri bancare, aparţinând
unei doamne, domiciliată în Reşiţa, precum şi o sumă de bani.

Imediat, subofiţerul a anunţat un echipaj de jandarmi care se afla
în misiune, deplasându-se împreună spre locuinţa păgubitei, retur-
nându-i acesteia portmoneul, cu tot ce se afla în interior. Persoana
a mulţumit jandarmilor pentru gestul lor, cu atât mai mult cu cât nu
mai spera să recupereze actele de identitate şi banii pierduţi.

Se ştie că este mai bine să previi decât să combaţi accidentele
de muncă, iar informaţiile se asimilează cel mai uşor în timpul
şcolii. Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin,
împreună cu Inspectoratul Şcolar au gândit un program care
explice tinerilor din licee, şcoli de arte şi meserii noţiunile
preliminare de prevenire şi protejare faţă de accidentele de
muncă. Au fost alese 16 instituţii de învăţământ şi 34 de cadre
didactice care vor pregăti aproximativ 1500 de elevi.

Suportul de curs a fost elaborat de un colectiv de inspectori de
muncă şi profesori sub forma unor prezentări PowerPoint. Cele
mai multe dintre cursuri sunt completate cu informaţii, mai detalia
te pentru profesori şi mai condensate pentru elevi. Cursurile ce vor
fi organizate pe baza acestor materiale se vor desfăşura săptămâ
nal, câte o oră. Ca tematică, aceste cursuri vor explica noţiuni
privitoare la primul ajutor, codul muncii, accidente de muncă, etc.
La sfârşitul proiectului elevii vor completa chestionare cu privire la
informaţiile asimilate, iar cei mai bine pregătiţi dintre tinerii implicaţi
vor participa la un concurs având ca temă siguranţa în muncă.

-

-

Simpozionul internaţional
"Parteneriatul şcoală-familie-comunitate,

în formarea caracterului"
Acţiunea va avea loc la Şcoala cu clasele I-VIII „Romul Ladea”

Oraviţa, judeţul Caraş-Severin în data de 27 martie 2009, ora
10,30, se adresează tuturor cadrelor didactice din ţară şi este
organizată în colaborare cu Institutul pentru Instruirea Caracterului
din Oklahoma City care implementează în şcolile din România
programul "Character First!"- („Mai întâi caracterul!”).

Scopul organizării acestui simpozion este acela de a oferi
prilejul unor dezbateri şi schimburi de păreri alături de un
reprezentant oficial al Institutului amintit, împărtăşirea unor păreri
cu privire la activitatea şi experienţa proprie şi de a cunoaşte alte
modalităţi de lucru, în scopul îndeplinirii menirii oricărei şcoli -
formarea caracterului elevilor.

1755 pachete ]ig@ri netimbrate
În data de 16.01.2009 pe timpul desfasurarii unei

actiuni pentru combaterea traficului cu tigari
netimbrate, politisti de frontiera din cadrul Sectorului
Politiei de Frontiera Oravita al Inspectoratului
Judetean al Politiei de Frontiera Caras Severin , au
oprit pentru control in localitatea Oravita un
autoturism condus de catre C.D. de 29 de ani.

La controlul efectuat, in interiorul autoturismului
a fost descoperita cantitatea de 1000 pachete de
tigari netimbrate si fara documente de provenienta in
valoare de aproximativ 3500 lei.

Cele 1000 pachete tigari au fost ridicate in
vederea confiscarii , iar persoana in cauza au fost
sanctionata contraventional.

Tot in cursul acestei zile au mai fost depistate un
numar de 3 persoane ce transportau alte 755
pachete de tigari netimbrate si fara documente de
provenienta, in valoare de aproximativ 2100 lei.

Si in aceste cazuri tigarile au fost ridicate in
vederea confiscarii, iar persoanele in cauza au fost
sanctionate contraventional.

Furt din magazin
În data de 11.02.2009, în jurul orelor 11.30, o

patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin aflată în
misiune de menţinere a ordinii publice, a fost
sesizată de administratorul unui magazin alimentar
din Reşiţa, despre faptul că a surprins o persoană
în timp ce sustrăgea produse cosmetice şi
alimentare, fără a le achita.

a faţa locului s-a deplasat patrula de jandarmi,
care în urma verificărilor efectuate a identificat pe
numitul C.I. de 59 de ani din, mun. Reşiţa, care la
ora şi data sus menţionată a sustras din magazin,
produse cosmetice şi alimentare pe care le-a
introdus sub haine, fără a le plăti, cauzând un
prejudiciu de peste 100 de lei, care a fost recuperat
în totalitate şi predat părţii vătămate.

Împotriva numitei L.I. s-au întocmit actele
premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de „Furt Calificat”, faptă prevăzută şi pedepsită de
art. 209, lit. „e” C. Pen., dosarul fiind predat
Parchetului Local de pe lângă Judecătoria Reşiţa,
pentru continuarea cercetărilor.

L

În data de 15.02.2009, la orelor 03.00., în urma
unei sesizări telefonice pe telefonul de urgenţă 112,
care sesiza faptul că în incinta localului din mun.
Reşiţa a izbucnit un scandal provocat de trei bărbaţi
puşi pe scandal.

La faţa locului s-au deplasat efective din cadrul
Det. 1 Jand.Mobil, care după efectuarea verificărilor
au identificat pe S. I. De 20 de ani, P.D. de 26 de ani
şi O.D. de 26 de ani, toţi din mun. Reşiţa.

Celor în cauză le-au fost întocmite actele
premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
„Loviri sau alte violenţe”, faptă prevăzută şi
pedepsită de art. 180, alin. 1 C. Pen., care pe fondul
unor neînţelegeri pornite de la o persoană din local,
cei trei au lovit cu pumnii şi picioarele trei persoane
aflate şi acestea în local, provocându-le leziuni în
zona capului şi membrelor superioare şi inferioare.

În data de 13.02.2009, în jurul orelor 20.30,
jandarmii din cadrul Postului Montan Crivaia au fost
sesizaţi de o persoană că în incinta unui local de pe
raza com. Văliug, a izbucnit un scandal provocat de
trei persoane.

Ajunsi la faţa locului, în urma verificărilor efec
tuate, patrula de jandarmi a identificat pe numiţii
S.F. de 26 de ani, K.F. de 27 de ani şi K.A. de 29 de
ani toţi din com. Văliug care la ora şi data sus
menţionată au provocat scandal şi au distrus bunuri
dintr-un local de pe raza loc. Văliug, unde pe fondul
consumului de alcool, au început să aibă discuţii în
contradictoriu cu alţi consumatori din local care au
degenerat într-un scandal.

Celor în cauză li s-au întocmit actele premergă
toare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „Loviri
sau alte violenţe”, faptă prevăzută şi pedepsită de
art. 180, alin. 1 C. Pen. şi „Distrugere” faptă
prevăzută şi pedepsită de art. 217, alin. 1 C. Pen.

-

-

Gest de mare caracter

Elevii înv@]a]i s@ eviteaccidentele demunc@

Scandal

Scrisoare deschisă
Dr. Dumitru Micu, Comisar

ŢIE AL
JUDEŢULUI CARA

ŢA

şef

Ş-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞI

INSPECTORATUL DE POLI
ăjăuDr. , Comisar

GENERAL AL POLIŢIEI
POLIŢIA ŢA

Cornel B
INSPECTORATUL

şef

MUNICIPIULUI REŞI

Către:

Re ţa, 3 februarie 2009şi

C.F.

C.F.

C.F.

Cristian ţFran

Cristian ţFran
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Poşta Română informează clienţii că a demarat aprovizionarea reţelei poştale cu timbre judiciare Mugur Isărescu a fost reales
în funcţia de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară Codul de bune practici care va reglementa relaţiile
dintre producători şi comercianţi va fi transpus într-un act normativ la sfârşitul acestei săptămân Ministerul Mediului a abrogat
Programul prin care statul finanţa înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie
geotermală şi energie eoliană Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va iniţia, în următoarele săptămâni, un act
normativ referitor la trecerea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii în subordinea Parlamentului Pentru semestrul I 2009,
începând cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cre ă este de 350 leiş
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O.u.G. nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s ţii (M.O. nr. 2/05.01.2009)

O.u.G. nr. 228/2008 pentru modificarea
(M.O. nr. 3/05.01.2009)

Ordinul nr. 762/2008 al ministrului agriculturii
ţiei

de înfiinţare ţionare a cresc

ţa a exemplarelor de vânat care intra

(M.O. nr. 3/05.01.2009)
O.u.G. nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte

normative în domeniul pensiilor din sistemul public,
pensiilor de stat (M.O. nr.
4/05.01.2009)

Ordinul nr. 3.244/C/2008 al ministrului justiţiei
privind aprobarea renunţ ţenia romana unor
persoane (M.O. nr. 6/06.01.2009)

H.G. nr. 1.716/2008
(M.O. nr.

8/06.01.2009)
H.G. nr. 1.717/2008

. .
(M.O. nr.

8/06.01.2009)
Ordin nr. 24/2008 a Comisiei de Supraveghere a

Asigur pentru punerea în aplicare a Normelor
privind prevenirea

ţ ţei
asigur (M.O. nr. 12/07.01.2009)

Ordinul nr. M.127/2008 al ministrului ap
ţii de

veteran de r (M.O. nr.
14/08.01.2009)

Ordinul nr. 13.601/2008 al pre ţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea
termenelor

ţiilor privind planul anual de perfec
ţionare profesionala

ţionarilor publici (M.O. nr. 14/08.01.2009)
Ordinul nr. 3.713/2008 al ministrului economiei

ţelor privind aprobarea instituţiilor publice cu
sediul în municipii

ţiile publice sunt exceptate de la
prevederile art. 5 .u.G. nr. 149/2007 privind

aprobarea unor masuri în domeniul finanţelor publice
(M.O. nr. 16/09.01.2009)

Ordinul nr. 3.769/2008 al ministrului economiei
ţelor pentru aprobarea Normelor metodologice

privind întocmirea ţiilor financiare
ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2008 (M.O. nr.
16/09.01.2009)

Decizia nr. 232/2008 a Oficiului Roman pentru Drep
turile de Autor pentru publicarea în M O al
României, Partea I, a Hot

ţiile reprezentând drep
turile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea
operelor muzicale pe înregistr (M.O. nr.
17/09.01.2009)

Ordinul nr. 6.200/2008 al ministrului educaţiei,
cercet

ţi cu
domiciliul în mediul rural, aprobate prin Ordinul
ministrului educaţiei (M.O.
nr. 18/09.01.2009)

Ordinul nr. 3.242/C/2008 al ministrului justiţiei pri
vind redobândirea cet ţeniei romane de c

(M.O. nr. 24/12.01.2009)
Ordinul nr. 3.483/144/2008 al ministrului economiei

ţelor ţionale a
Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Normelor privind
determinarea, reţinerea

ţinut de persoanele fizice (M.O. nr. 24/12.01.2009)
Ordinul nr. 3.243/C/2008 al ministrului justiţiei

privind redobândirea cet ţeniei romane de c
(M.O. nr. 27/14.01.2009)

Circulara nr. 1 a B ţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţa a B R valabil în
luna ianuarie 2009 (M.O. nr. 27/14.01.2009)

H.G. nr. 2 ţiilor pe produse
ţiilor privind protecţia sociala pe anul 2009

la Ministerul Economiei pentru sectorul minier (M.O. nr.
28/14.01.2009)

Ordinul nr. 3.241/C/2008 al ministrului justiţiei
privind redobândirea cet ţeniei romane de c

(M.O. nr. 29/15.01.2009)
Ordinul nr. 707 al ministrului administraţiei

ţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a
acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului
taxei de participare la program, a modalit ţii privind
plata acesteia

ţional de admitere la Programul de
formare specializata pentru ocuparea unei funcţii
publice corespunz ţilor funcţionari
publici 2009 (M.O. nr. 31/15.01.2009)

Ordinul nr. 1.548/2008 al ministrului transporturilor
pentru modificarea

ţiilor
ţiile de preg ţiala

ţionare a personalului
din domeniul transporturilor rutiere (M.O. nr.
32/16.01.2009)

Ordinul nr. 6 al ministrului afacerilor externe privind
intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (M.O.
nr. 34/19.01.2009)

Decizia nr. 101/2008 a Autorit ţii Naţionale de Su
praveghere a Prelucr
privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucra
rea datelor cu caracter personal privind starea de
s ţiile art. 9 alin. (3)

ţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal

ţie a acestor date (M.O. nr. 34/19.01.2009)
Ordinul nr. 62 al ministrului finanţelor publice pentru

aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare
anuale care se publica de asociaţiile, fundaţiile

ţiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate
publica (M.O. nr. 35/19.01.2009)

Ordinul nr. 6 al ministrului agriculturii, p
ţurilor de refe

rinţa pentru anul 2009, folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prev

. .
ţa, circulaţia

ţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase ţiilor de
prelucrat lemn rotund (M.O. nr. 36/20.01.2009)

ănătă

ării rurale pentru aprobarea modelului autoriza
ătoriilor de vânat

ătoare

ătoriile de vânat
ătoare

ării la cetă

pentru abrogarea

pentru abrogarea alin. (2) al art.
23 din H G nr. 567/2005 privind organizarea ă

ărilor
ălării banilor

ării actelor de terorism prin intermediul pie
ărilor

ărării pentru
aprobarea Normelor privind stabilirea calită

ăzboi de către Ministerul Apărării

ărârii arbitrale din 15 decem
brie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a
Metodologiei privind remunera

ări sonore

ării
G nr. 769/2005 privind

acordarea unor burse de studii unor studen

ării nr. 4.923/2005

ă ătre unele
persoane

ă ătre unele
persoane

ăncii Na
N

pentru acordarea subven

ă ătre unele
persoane

ărului comisiilor de concurs

ă
ă

ătoare categoriei înal

ătire profesionala ini
ători auto

ătire

ă
ării Datelor cu Caracter Personal

ănătate, în condi

ădurilor
ării rurale privind aprobarea pre

ăzute la art. 4 alin. (7) din
H G nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor
referitoare la provenien

şi comple
tarea unor acte normative

şi dez
volt

şi func şi a
complexurilor de vân şi al documentelor legale
de provenien şi ies
în/din cresc şi complexurile de
vân

şi al celor de serviciu

şi modificarea
unor acte normative din domeniul sanitar

şi desf
şurarea studiilor universitare de doctorat

şi combaterea sp şi a
finan

şedintelui Agen

şi a formatului standard de transmitere a
datelor şi informa

şi fondurile alocate în scopul
instruirii func

şi
finan

şi oraşe şi a categoriilor de persoane
pentru care institu

şi 6 din O

şi
finan

şi depunerea situa

şi tineretului pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a H

şi cercet

şi finan şi al preşedintelui Comisiei Na

şi virarea impozitului pe câşti
gul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare,
ob

şi a subven

şi inter
nelor pentru abrogarea Ordinului ministrului internelor

şi reformei administrative nr. 662/2008 privind aproba
rea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a
num şi al comisiilor de
solu

şi a calendarului de desf şurare a
concursului na

şi completarea Ordinului ministrului
transporturilor, construc şi turismului nr. 42/2006
privind condi şi
continua a anumitor categorii de conduc şi a
anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr.
794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a
centrelor de preg şi perfec

şi (4) din Legea nr.
677/2001 pentru protec

şi libera
circula

şi
federa

şi
dezvolt

şi comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa

şi al instala
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-

-

-
onitorul ficial
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Ministerul turismului va organiza o
licitaţie internaţională pentru realizarea

, imediat
după aprobarea bugetului de stat roiectul
va costa circa 75 de milioane de euro şi va fi
finanţat din fonduri europene.

brandului turistic al României
. P

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

Ministrul dezvoltării regionale a declarat că anul acesta vor fi
alocaţi bani de la Guvern pentru a 60 de mii
de locuinţe. Finanţarea din partea statului va creşte de la 37 la
50% din costuri, la care se adaugă o finanţare de 30% din partea
primăriilor. Cetăţeanul va trebui să plătească doar 20% din
costul total al lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor.

reabilitarea termică
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Programul "Rabla - 2009" se va desfăşura
pe parcursul a 3 etape:

a) prima etapă, până la 29 mai, în limita
sumei de 76 milioane lei;

b) etapa a doua, de la 1 iunie până la 31
august, în limita sumei de 76 milioane lei, care,
dacă este cazul, se suplimentează cu suma
neutilizată în prima etapă;

c) etapa a treia, de la 1 septembrie până la
11 decembrie, în limita sumei de 76 milioane
lei, care, dacă este cazul, se suplimentează cu
suma neutilizată în cea de-a doua etapă.

Cuantumul primei de casare este în valoare
de 3.800 lei, iar proprietarul beneficiază de pri
ma de casare o singură dată, prin achiziţiona
rea unui singur autoturism nou în schimbul pre
dării spre casare a unui singur autoturism uzat.

Suma alocată de Ministerul Mediului aces
tui program este de 228 milioane lei şi provine
din taxa de poluare pentru autovehicule.

-
-
-

-

Programul
“Rabla -2009”Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă privind

acordarea tichetelor de vacanţă.
Măsura se aplică următoarelor categorii de angajatori:

instituţiile din sectorul bugetar, inclusiv cele care se
finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome,
societăţi comerciale la care statul este acţionar unic sau
acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care
încadrează personal prin încheierea unui contract
individual de muncă.

Actul normativ adoptat prevede că tichetele de vacanţă
sunt bilete de valoare, integral suportate de către anga
jator, iar nivelul maxim acordat salariaţilor sub formă de
tichete de vacanţă este contravaloarea a 6 salarii de bază
minim brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat,
în decursul unui an fiscal. Tichetele de vacanţă sunt emise
de către unităţi specializate, autorizate de Ministerul Fi
nanţelor Publice, şi se pot folosi doar pentru achiziţionarea
de pachete de servicii turistice în unităţile turistice avizate
de Ministerul Turismului. Tichetele de vacanţă au termen
de valabilitate de un an de la data emiterii şi valorile
nominale permise pentru tichetele de vacanţă sunt: 10, 20,
30, 40, 50 lei. Contravaloarea tichetelor de vacanţă nu se
ia în calcul la stabilirea venitului salarial.

Totodată, ordonanţa de urgenţă prevede că angajato
rul şi organizaţiile sindicale sau reprezentanţii salariaţilor
stabilesc de comun acord unitatea emitentă a tichetelor de
vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor de
acest tip.

Angajatul care beneficiază de tichete de vacanţă nu
ma beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal

Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanţă
acordate de către angajator sunt deductibile la calculul
impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe
venit, în limita a şase salarii de bază minim brute pe ţară

garantate în plată pentru fiecare angajat, pe an
calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata
impozitului pe venituri şi la impozitele sociale aferente.

Ordonanţa de urgenţă stipulează că operatorii
economici cu activitate de turism din România care doresc
să accepte tichete de vacanţă ca modalitate de plată pot
deveni unităţi afiliate acestui program dacă sunt autorizaţi
de către Ministerul Turismului conform Ordonanţei Guver
nului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea acti
vităţii de turism din România şi deţin structuri de primire
turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate.
Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism nu
poate depăşi 10% din valoarea pachetelor de servicii.

Actul normativ stabileşte şi acţiunile care constituie
contravenţii, precum şi pedepsele pentru acestea:

Acceptarea spre comercializare a tichetelor de
vacanţă de către alte persoane decât titularul tichetului de
vacanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Acceptarea de către unităţile de turism de tichete de
vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndepli
nesc condiţiile pachetului minim de servicii constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la
10.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare,
respectiv a licenţei de turism.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităţii afiliate de a da rest
în bani la tichetele de vacanţă.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se
face de către personalul cu atribuţii de control din
Ministerul Turismului.

Normele de aplicare ale Ordonanţei de urgenţă vor fi
aprobate in termen de 15 zile.

-

-

-

i

-
-

-
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Guvernul Romaniei Biroul de presa 18.02.2009- -

Acordarea tichetelor de vacanţă

Taxa pe poluare pentru autovehicule a fost
redusă cu o treime. În al doilea rând, a fost
reglementată situaţia maşinilor care au fost
cumpărate înainte de data de 15 decembrie
2008 şi care, prin Ordonanţa de adoptată, au
posibilitatea în continuare să şi le înmatriculeze
pe baza legii vechi, din iulie, la cuantumul de
atunci al taxei. În cazul în care şi-au înmatri
culat maşina între timp, vor primi diferenţa de
taxă pe care au achitat-o.

-

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă
prin care a instituit în România

de 350 de lei. Ea va fi acordată în două
tranşe: de la 1 aprilie pentru cei care au pensii
până în 300 de lei şi de la 1 octombrie pentru cei
care au pensii sub 350 de lei.

pensia socială
minimă

Taxapepoluare
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Barack Obama a promulgat planul de relansare economică, în valoare de 787 de miliarde de dolari

Cel de-al 60-lea summit aniversar NATO se va desfăşura pe 3 şi 4 aprilie 2009 la Strasbourg
şi Kehl Ministrul iranian al apărării a efectuat o vizită oficială la Moscova, unde a discutat cu omologul său rus despre contracte
bilaterale de cooperare militară şi tehnică

Regele Arabiei Saudite a
efectuat o remaniere a Guvernului, prin care, între altele, în Cabinet a intrat prima femei, care va ocupa funcţia de ministru adjunct al
Educaţiei Premierul israelian, Ehud Olmert, a confirmat venirea în luna mai în Israel a Papei Benedict al XVI-lea Numărul
camerelor de supraveghere de pe drumurile publice din Franţa va fi triplat Acum un an, pe 17 februarie 2008, Kosovo şi-a declarat
unilateral independenţa faţă de Serbia

Consiliul de Stat, cea mai înaltă jurisdicţie administrativă
a Franţei, a recunoscut responsabilitatea statului francez în

în timpul regimului de la Vichy, care a
colaborat cu ocupanţii germani în Războiul Doi Mondial, dar
a respins acordarea de compensaţii familiilor victimelor, au
relatat agenţiile internaţionale de presă.

deportarea evreilor

Oficiul naţiunilor unite pentru afacerile din
spaţiul cosmic (UNOOSA) a dat publicităţii un
comunicat de presă, în care a reafirmat
importanţa aplicării Normei privind

, apelând la toate
statele din lume să contribuie la aceste activităţi.

reducerea
rămăşiţelor în spaţiul cosmic

Rusia va livra
timp de 15 ani pentru o sumă de 60

de miliarde de dolari, potrivit unui contract
semnat la Moscova, de cele două părţi, cu
ocaz ia v iz i te i în capi ta la rusă a
preşedintelui turcAbdullah Gul.

energie electrică
Turciei

Drepturile de Copyright al înregistră rilor
muzicale trebuie să fie prelungit de la 50 ani
la 95 de ani, prevede legislaţia aprobată de
Comisia juridică a PE.

Creşterea duratei de protecţie a drep-
turilor de autor ar asigura că artiştii interpreţi
sau executanţi şi producătorii continuă să
primească redevenţe pentru 95 de ani de la
prima publicare sau de executare a melodiei
lor.

De asemenea, a fost solicitată Comisiei
lansarea un studiu de impact al situaţiei din
sectorul audiovizual european până în
ianuarie 2010, cu scopul de a decide dacă o
prelungire similară a drepturilor de autor ar fi
benefică pentru audiovizual în lume.

- Senatul american l-a confirmat pe Leon Panetta ca
noul director al CIA.

Panetta, 70 de ani, originar din Monterey, California,
a lucrat în guvern şi a practicat avocatura înainte de a
servii în Camera Reprezentanţilor, 1977-1993. A plecat
din Congres pentru a se alătura administraţiei Clinton,
ca director al Biroului de Management şi Buget şi apoi a
servit ca şef al personalului preşedintelui Bill Clinton din
iulie 1994 până în ianuarie 1997. În momentul numirii ca
şef al CIA, Panetta şi soţia sa, conduceau Institutul de
Politici Publice, de la California State University.

Pe parcursul a două zile de audieri pentru
confirmare Panetta a spus că administraţia Obama nu
va pedepsi ofiţerii CIA care au participat la interogatorii
dure, chiar dacă au constituit tortură, atâta timp cât
aceştia nu au depăşit instrucţiunile primite.

Criza economică se va
întinde pe tot parcursul anului
2009, iar pentru a-i combate
efectele, principala prioritate
rămâne asigurarea stabilităţii
globale şi a pieţelor financia
re, este una din concluziile
reuniunii de la Roma, a miniş
trilor de finanţe şi a guverna
torilor băncilor centrale din
grupul ţărilor industrializate
G7. De asemenea, în comu
nicatul final, aceştia s-au
pronunţat categoric împotriva
măsurilor protecţioniste.

-

-
-

-

Ave]i nevoie de ajutor?
Forma]i 112

Ştiţi la ce număr de telefon să sunaţi
dacă aveţi un accident la locul de
muncă ori la şcoală? Sau dacă sunteţi
în vacanţă în străinătate? Oriunde v-aţi
afla pe teritoriul Uniunii Europene,
trebuie să reţineţi doar un singur număr
pentru apeluri de urgenţă: 112.

Acum, când Bulgaria şi-a înfiinţat
propriul serviciu 112, numărul euro
pean unic pentru apeluri de urgenţă
funcţionează în toate statele membre,
fără excepţie.

În situaţiile de urgenţă, fiecare
secundă contează. Atunci când este în
joc viaţa cuiva, nu puteţi pierde timpul
căutând numărul de telefon la care să
sunaţi pentru a obţine ajutor. Iată de ce
UE a introdus un număr unic care poate
fi apelat din toate statele membre. Îl
puteţi folosi la fel de bine pentru un
incendiu în Suedia sau un accident
rutier în Italia.

În momentul în care sunaţi la 112,
operatorul local se va ocupa direct de
dumneavoastră sau vă va redirecţiona
către serviciul de urgenţă solicitat
salvare, poliţie sau pompieri.

Numărul 112 reprezintă o modalita
te practică de a asigura libera circulaţie
a cetăţenilor europeni în condiţii de
siguranţă. El nu înlocuieşte numerele
naţionale pentru apeluri de urgenţă, ci
vine în completarea acestora.

Deşi a fost introdus cu aproape
douăzeci de ani în urmă, doar 22%
dintre europeni sunt la curent cu exis
tenţa sa. Pentru a remedia situaţia, UE
face apel la statele membre să promo
veze acest număr de telefon şi să
explice cum se foloseşte. Instrucţiuni
pentru copii sunt acum disponibile pe
site-ul UE.

Statelor membre li se cere să
asigure şi trasabilitatea apelurilor. Este
vorba, mai întâi de toate, despre o
cerinţă legală, dar care are şi un aspect
practic, deoarece este posibil ca
persoana care apelează numărul de
urgenţă să nu ştie exact unde se află.

Puteţi forma gratuit 112 de pe
telefonul fix, de pe telefonul mobil sau
de la o cabină telefonică. De obicei,
puteţi apela acest număr chiar dacă nu
mai aveţi credit sau dacă nu sunteţi în
aria de acoperire a reţelei dumnea
voastră de telefonie mobilă.

-

-

-

-

-

De ce raportează Comisia despre progresele realizate
în domeniul reformei sistemului de justiţie i al luptei
împotriva corupţiei în România?

Cum raportează Comisia despre progreselor realizate
de România?

Ce spune raportul de astăzi?

Care sunt următoarele etape?

Care sunt cele patru obiective de referinţă stabilite
pentru România?

De unde poate fi obţinut raportul?

ş

La 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea
Europeană, persistau anumite deficienţe în domeniul reformei
sistemului de justiţie i al luptei împotriva corupţiei, care
puteau împiedica aplicarea efectivă a legislaţiei, politicilor i
programelor europene i priva românii de exercitarea deplină
a drepturilor lor în calitate de cetăţeni ai UE. Prin urmare, în
cadrul Mecanismului de cooperare i de verificare[1], Comisia
i-a asumat obligaţia de a sprijini România în vederea

remedierii acestor deficienţe, dar i de a verifica periodic
progresele în raport cu cele patru obiective de referinţă
stabilite pentru reforma sistemului de justiţie i pentru lupta
împotriva corupţiei. Aceste obiective sunt interdependente.
Ele trebuie avute în vedere împreună, ca parte a unei ample
reforme a sistemului judiciar i a luptei împotriva corupţiei,
care necesită un angajament politic de lungă durată.

În cadrul MCV, Comisia publică rapoarte de două ori pe an.
Aceste rapoarte se fundamentează pe contribuţiile
autorităţilor române, ale serviciilor Comisiei, ale statelor
membre, precum i ale experţilor tehnici i ale societăţii civile.

Ultimul raport, publicat la 23 iulie 2008, a oferit o evaluare
completă a progreselor în cadrul fiecăruia dintre cele patru
obiective de referinţă stabilite pentru România. Cu toate că a
regăsit elementele fundamentale ale unui sistem care funcţio
nează, raportul a menţionat existenţa unui cadru juridic i insti
tuţional încă fragil i a unui grad ridicat de politizare a deciziilor
privind corupţia. După o perioadă de incertitudine, Guvernul
i-a accelerat eforturile de reformare a sistemului judiciar i de

luptă împotriva corupţiei, dar angajamentul de reformare din
partea instituţiilor-cheie din România a fost inegal: este nevoie
de un consens neechivoc, inclusiv în Parlament i în sistemul
judiciar, pentru a elimina corupţia la nivel înalt.

Deoarece perioada de timp scursă de la raportul respectiv
a fost considerată prea scurtă pentru a permite României să
remedieze toate deficienţele i pentru a permite Comisiei să
revizuiască evaluarea efectuată, actualul raport conţine doar
o actualizare factuală a progreselor. În acest raport, Comisia
se abţine în mod deliberat de la efectuarea unei evaluări
detaliate a rezultatelor obţinute în cadrul fiecărui obiectiv de
referinţă, dar notează anumite preocupări în legătură cu
evoluţia situaţiei. România trebuie să abordeze aceste
aspecte preocupante înainte de efectuarea de către Comisie a
unei noi evaluări complete la mijlocul anului 2009. Ultimul
raport detaliat din 23 iulie 2008 rămâne punctul de referinţă în
raport cu principalele dificultăţi din viitor.

Raportul menţionează că ritmul progreselor nu a fost men
ţinut i sugerează ca autorităţile române să se reîncadreze pe
linia dinamică a reformării sistemului judiciar i a luptei
împotriva corupţiei.

Cu toate că au fost câteva semnale pozitive în reforma
judiciară, rezultatele sunt dificil de demonstrat. Guvernul a
finalizat proiectul de modificare a proiectului existent de Cod
civil, un proiect de Cod penal i proiectele de Coduri de
procedură penală i de procedură civilă, însă acestea nu au
fost încă adoptate. Intenţiile Consiliului Superior al Magis
traturii de a accepta să î i asume într-o mai mare măsură
reforma sistemului de justiţie sunt încurajatoare, dar acestea
trebuie transpuse în fapte. În plus, sunt a teptate în continuare
îmbunătăţiri în domenii care privesc: accesul la jurisprudenţă

i unificarea acesteia, o mai mare răspundere a magistraţilor,
resursele umane i gestionarea sistemului judiciar.

Agenţia Naţională de Integritate i-a constituit un istoric
operaţional de cazuri, care trebuie menţinut. ANI va trebui să
demonstreze că este capabilă să î i extindă anchetele fără
interferenţe exterioare i beneficiind de cooperarea deplină a
altor autorităţi de stat.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a continuat să
înregistreze un parcurs pozitiv i stabil de instrumentare a
cazurilor de corupţie la nivel înalt. Pe de altă parte, anchetarea
anumitor cazuri de corupţie la nivel înalt este în continuare
blocată de Parlamentul român. În plus, stabilitatea cadrului
anticorupţie din România a întâmpinat mai multe dificultăţi
majore, prin iniţiativa Parlamentului de a modifica procedura
de numire a procurorilor- efi i prin încercările repetate ale
acestuia de modificare a Codul de procedură penală, în scopul
de a restrânge în mod grav competenţele organelor de
urmările penală.

Este important ca autorităţile române să se reîncadreze pe
linia dinamică a reformării sistemului judiciar i a luptei împo
triva corupţiei, astfel încât să contrabalanseze regresele din
ultimele luni. Aceasta înseamnă, în special, adoptarea codu
rilor necesare pentru a moderniza sistemul juridic i pentru a
demonstra prin instrumentarea rapidă a cazurilor de corupţie
la nivel înalt că sistemul juridic este capabil să pună în aplicare
legile într-un mod independent i eficient.

Următoarea evaluare a progreselor care va fi efectuată de
Comisie în vara anului 2009 va arăta măsura în care România
a fost capabilă să remedieze deficienţele din cadrul reformei
sistemului judiciar i să obţină rezultate convingătoare i
concrete în lupta împotriva corupţiei.

România trebuie să demonstreze existenţa unui sistem
judiciar stabil i care să funcţioneze autonom, capabil să
încerce să sancţioneze cazurile de corupţie i să menţină
statul de drept.

În cadrul Mecanismului de cooperare i verificare au fost
stabilite pentru România următoarele obiective de referinţă:

Asigurarea unei transparenţe i eficienţe sporite a
actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii i
răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii. Raportarea i
monitorizarea impactului noilor coduri de procedură civilă i de
procedură penală.

Instituirea, după cum a fost prevăzut, a unei agenţii de
integritate cu responsabilităţi legate de verificarea averii, a
incompatibilităţilor i a potenţialelor conflicte de interese, care
să emită hotărâri cu caracter obligatoriu pe baza cărora să se
poată aplica sancţiuni disuasive.

Pe baza progreselor înregistrate până în prezent,
continuarea realizării unor anchete profesionale i imparţiale
în cazul sesizărilor de corupţie la nivel înalt.

Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire i
luptă împotriva corupţiei, în special în administraţia locală.

Raportul este disponibil pe următorul site Internet:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm
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4.

[1] Decizia nr. 2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie
2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare i de
verificare a progresului realizat de România în vederea
atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul
reformei sistemului judiciar i al luptei împotriva corupţiei (JO L
354, 14.12.2006, p. 56).
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Raport privind progresele realizate de România în cadrul
Mecanismului de cooperare }i verificare
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Planul pentru înlocuirea
treptată a becurilor incandes-
cente cu lămpi cu consum redus
de energie sau cu halogen,
până în 2012, a fost susţinut de
Comisia de Mediu, marţi, 17
februarie, când a respins o
încercare de a-l bloca.

Planul de înlocuire a fost
propus de Comisia Europeană
în decembrie 2008. Parlamentul
poate până la 15 martie să se
opună, în cazul în care doreşte
acest lucru.
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Vând cas
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ţa,

ţa sau Boc
ţ

ţ, jud. Arad, loc drept în
centru cu apartament, cas
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ţit
ţ . Tel.

0355-803955.
Închiriez cas

ţile. Tel.
0745-571052 sau 0355-405268

Vând în G taia cas -

.

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

Vând în G

ţiri, ocu
pabil imediat. Preţ 36.000 €. Tel.
0748-212080 sau 0770-369174

Ofer spre închiriere spaţiu
comercial aprox. 100 mp,
pretabil pentru birouri, cabinete
medicale, magazin. Preţ avan-
tajos. Tel. 0748-119121.

Vând apartament cu 2
camere confort 1 decomandat,
64 mp, balcon 7 m, vedere la
parc Micro 4, etaj intermediat,
preţ bun. Tel. 0748-119121.

Cump
ţa, cu bani cash.

Tel. 0748-585542.
Vând apartament 2 camere,

confort 1 decomandat, cu cen-
tral

ţ
el. 0748-

225913.
Vând apartament 3 camere,

etaj 2/4, renovat, termopane,
apartament gol, Micro 2, preţ
36.000 € neg. Tel. 0744-991876

Vând apartament 2 camere,
confort 1, central

ţ 30.000 €. Tel.
0744-991876.

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

Vând, schimb, închiriez
cameră de cămin îmbunătă ă,
în Re ăduri, o
casă în comuna Ezeri

ă,
casă, teren în Re

ă. Tel. 0355-803955.
Vând, închiriez, schimb

casă cu grădină mare în
Gurahon

ă,
teren sau garsonieră în Re

ă ămin
îmbunătă ă cu apartament sau
garsonieră + diferen ă

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

ă ă 2 ca
mere, bucătărie, baie, spais, hol
+ o clădire cu 3 încăperi în curte,
anexe, grădină 1 520 mp, front
stradal 22 m sau schimb cu
apart în Re

ătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171 sau
0256-410590.

Vând apartament cu 3 ca
mere, et. 2 cu îmbunătă

ăr apartament 3
camere în Re

ă termică, termopane, gre-
sie, faian ă, zona Comisariat,
ocupabil imediat. T

ă, termopane,
etaj 3/4, pre

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şi şi terenuri, p
ş pentru

un apartament, garsonier
şi şa

+ diferen

şi
şa. Tel. 0355-803955.

Schimb camer de c

şi

şi

.

-
-

demol ri, ziduri din piatr ,
acoperi uri, mansard ri. Tel.
0756-361665.

Execut eminee, teracote la
preţuri minime. Tel. 0743-
907757.

Execut lucr ri interioare,
gresie, rigips, laminat, izolaţi,
preţuri foarte bune. Tel. 0723-
966250.

Execut tencuieli, zugr veli
interioare i exterioare, gresie,
faianţ , laminate, recondiţion ri
parchet, experienţ în str in -
tate, calitate i seriozitate. Tel.
0724-786152.
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ă

ă

ă

ă ă
ă ă ă
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Imobiliare

Matrimoniale
Domn manierat, 40/176/78,

brunet, doresc cuno ă cu
doamnă pt. prietenie, căsătorie.
Tel. 0355-804182 sau 0731-
754476.

Am 50 de ani, ă, 1.75,
72 kg, caut un partener de via ă
antialcool, de vărstă apropiată,
cu locuin ă ă. Tel.
0753-629995.

T nără, discretă i sexy
a tept telefonul tău la 072 -

.
fer dragoste tandre e

doamnelor domni oarelor care
tiu ce vor de la via ă. el 0726

261409

ştin

şaten

şi loc de munc

ş
ş

ş
ş

ţ

ţ

ţ

â
6

558461
O , ţ

-
ţ T . -

.

Vând apartament 3 camere,
bloc de 4 etaje, etajul 2 cu
îmbun ţiri, termopane, u

el. 0748-119122.
Vând apart 2 camere, conf

1, bloc c
ţ

33.500 €. Tel. 0746-091685.
Vând apartament 1 camer

ţ
extrem de avantajos. Tel. 0770-
585436.

Schimb apartament cu 2
camere cu c

ţ . Tel. 0770-497364.
Schimb garsonier

ţiri cu
apartament 2, 3 camere + dife
renţ

ţa aparta-
ment 2 camere, et. 1, confort 1,
cu central

ţiri,
liber. Preţ 13.000 €. Tel. 0770-
746033 sau 0728-213320.

Schimb 2 camere de c

ţite cu centra-
l

ţa + diferenţ

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

Vând apartament cu 3 ca-
mere decomandat, îmbun t ţit,
2 b i, gresie, faianţ , termo-
pane. Tel. 0723-894929.

Închiriez cas
ţie.

Tel. 0743-060858.
Persoan nd apar-

tament 2 camere, îmbun t ţit,
M2, bloc 4 etaje, mobilat
complet nou, preţ 26.100 neg.
Tel. 0748-118080.

Închiriez garsonier Govân-
dari. Tel. 0770-446225.

Închiriez apartament 2
camere Govândari. Tel. 0770-
446225.

Vând 5.400 mp, teren în Re-
iţa, pe Calea Caransebe ului,

cu front stradal, acces auto. Preţ
10 €/mp neg. Tel. 0728-833757.

Vând apartament 2 camere,
Tel. 0355-809210.

Vând 2 ha teren pe Valea
Ţerovei, preţ negociabil. Tel.
0766-709981.

Vând apartament 2 camere
decomandate, confort 1, zona
Govândari, et. 9 din 10, acope-
ri , preţ 28.000 € neg. Tel.
0744-293730.

Persoan fizic , vând apart.
2 camere, complet renovat,
conf. 1, cu mobil buc t rie,
40.000 € neg. sau schimb cu 3
camere. Rog f r agenţii
imobiliare. Tel. 0355-719889.

ătă ă de
metal ăvit ocupabil
imediat. T

ărămidă, centrală ter
mică, ferestre termopan. Pre

ă
ă confort 1 la pre

ămin 2 camere +
diferen ă

ă, leea
Tineretului cu îmbunătă

ă. Tel. 0729-960774.
ăr în Re

ă în Micro 1, blocurile
1, 3, 5, 7, 9 sau aleea Liliacului
sau Narciselor. Tel. 0747-
832171 sau 0256-410590.

Vând casă în Boc
ă, bucătărie, 3 camere, baie,

hol, terasă, curte + grădină. Tel.
0771-482592.

Persoană fizică vând cămin
cu 2 camere cu îmbunătă

ămin,
una cu 2 camere

ă, îmbunătă
ă, termopane, pentru un apar-
tament în Re ă.
Tel. 0355-803955.

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

4 . Tel. 0770-751533.

ă ă
ă ă

ă pentru birouri
sau pentru orice altă destina

ă fizică, vâ
ă ă

ă

ă ă

ă ă ă

ă ă

ş
şi zugr

şi garsonier

şi

şa Monta-
n

şi una cu o
camer

şi

şi

ş ş

ş

. .
-

A

-

Cump

G î ţ -
. Tel. -

- .
Vând c ţ ţi de

lemn cu loitri, pentru expoziţii,
restaurante, gr

Vând urgent mobil

ţ neg. Tel. 0749-
486188 sau 0355-802548.

Vând canapea nou ţ
1.000 lei,

ţa, preţ 1.300 lei neg.
Tel 0770-497364.

â ţ entru
- .

â
w ţ m -

, a , . €
n . - .

â k-u Electro-
nica i . -

.
Vâ ţ

, ,
ţ Tel.

- .
C . Tel.

- .
Vâ p

, lei. Tel. -
.

din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

Vând urgent tv alb-negru
Sirius cu diagonala de 51 cm

în
stare f. bun . Rog seriozitate.
Tel. 0355-807491, 0770-
515588 orele 8-24.

Vând urgent plac
Rog

seriozitate. Tel. 0355-807491,
0770-515588 orele 8-24.

ă ă
ă ă

ăru ă nouă, pe ro

ădini de vară.
Tel. 0255-564144.

ă sufra-
gerie, TV color ăriucior pt.
bebe. Pre

ă, pre

ă sufra-
gerie Topli

ă

ă

ă
ă

ă,

ă

ă ă,

ă

tv alb-negru Diamant 252 cu
diagonala de 61 cm, ambele

ă

ă de tv
Diamant ămpi de tv.

sit n zona centru c e
luş talie mic , maro 0770
497414, 0741 996869

şi un c

2 covoare persane,
300 lei bucata şi mobil

V nd p tu cu saltea p
copii. Tel. 0766 709981

V nd 2 boxe active 2x600
a i Behringer şi ixer Behrin

ger 16 canale cu stative şi toate
accesoriile to te noi la 2 300

eg. Tel 0723 839054
V nd radio-pic p

şi pl ci v nilin. Tel 0740
075901

nd vin de provenien
german an 1951 sigilat cu
cear pre negociabil.
0724 776295

ump r instant pe gaz
0755 615558

nd pom udat nou cu
furtune 850 0755
615558

şi

şi l

Schimb c priori

Oferte-Cereri

de Serviciu
Auto-Moto-Velo

6

Schimb apartament confort
2, 2 camere cu garsonier +
diferenţ . Tel. 0741-731203.

Vând apartament 3 camere
2 b i, confort 1 decomandat,
parter/4, anex subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun t ţit, 2 b i,
termopane central . Tel. 0723-
894929.

Vând apartament 3 camere,
buc t rie, 2 b i, 2 balcoane,
recent reformat în Re iţa
centru, 60.000 € neg. Tel.
0034696818890.

Vând garsonier Al. Tinere-
tului bl. 5, et. 7/9, f r îmbun
t ţiri, contact liliana_calugaru@
yahoo.com Tel. 0726-884435.

Vând apartament, 4 camere
confort 1, decomandat, 2 b i, 2
balcoane, etaj intermediar, preţ
45.000 €. Tel. 0752-366606.

Vând urgent apartament cu
2 camere, la preţ f r concu-
renţ . Tel. 0770-479457.

Vând urgent garsonier
funcţionabil , disponibil , u a
metalic , termopan, zugr vit
în alb. Tel. 0255-230333 sau
0355-801355, 0740-2033333.

Vând teren 1.000 mp Calea
Timi orii, 70 €/mp. Tel. 0723-
966350.

Vând cas în Severin la 11
km Bistriţa, 25.000 lei, 2.000
mp, sat cu autobuz la fiecare 2
ore. Tel. 0755-615558.

Vând apartament cu 2
camere în zona Lunc , deco-
mandat, central termic , pe
bulevardul principal, neamena-
jat. Tel. 0731-210482.

Vând cas

ţ 35.000 € neg.

Vând terenuri în B
ţii

Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere

conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţ

ţie, termo
pane peste tot, balcon închis în
termopan

ţie
electric

ţ ţ
37.500 € neg. Tel. 0723-
535841, 0770-745772.

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

ă în Iaz, jud. Cara
ădină

ăile
Herculane, diferite pozi

ărimi.

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufrage
ria, u ă metalică, instala

ă nouă, baie renovată
(gresie, faian ă, set Olivia). Pre

ş

ş

ş

ş-
Severin, 1.200 mp cu gr şi
gaz. Pre Tel.
0788-361829.

şi
m

şi modificat
ş

-

-

-
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Cump r acia papuc 4x4 cu
2 sau 5 locuri. Tel. 0740 910667

V nd Renault Clio, diesel,
an 2005, oglinzi electrice, gea
muri electrice, srp, ac, nchidere
electric , pre negociabil, merit
v zut 0723 769051

nd itroen diesel nmatri
culat 400 . Tel 0744 293452

nd tractor cu remorc
10 0 0755 615558

ump r motor ico sau
atiz 0755 615558

ă

ă ă
ă

ă

ărcat bateria de ma ă, de
la 12 la 18 V reglabil.

ă

D
-

â
-

î
ţ

. Tel. - .
Vâ C î -

, € . - .
Vâ

. 00 lei. Tel. - .
Vând urgent redresor pentru

înc
Rog

seriozitate. Tel. 0355-807491,
0770-515588 orele 8-24.

C T
M . Tel. - .

şin

C

ţ

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

Montez antene satelit în
orice configuraţie, pe orice
satelit. Ofer factur i garanţie.
Tel. 0724-026376.

Execut gresie, faianţ ,
tencuieli, renov ri apartamente,

ăutăm maseuză pt. masaj
de relaxare. Tel. 0745-353222.

Caut loc de muncă ca
menajer la cabinete sau firme.
Experien ă. Tel. 0754-568113.

Caut loc de muncă ca
bucătar. Tel 0754-568113.

ă

Primesc elevă în gazdă, rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.

ă

ă
ă

şi

ş



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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

ţ
ţ

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

ţa construit

-

ţ 500.000 € Tel. 221529,
0720-038774.

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

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

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

ţie în ro
ţa, Camera de

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

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

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

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

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

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

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0720-038774

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

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

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

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

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

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

-

situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Pre

.

-

. .

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

Vând spa

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

.

Vând cas

Ofer spre închiriere spa

ă
ă termică si termopane, modificat

după proiect, par ial mobilat,

ă, Re
ă de 1 536 mp,p+3,

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

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

operator în ora

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei
în suprafa

ş

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

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.
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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
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� �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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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

9 feb. 9 95,0002
10 feb. 9 94,6721
11 feb. 9
12 feb. 9 101,7568
13 feb. 9 100,6313
16 feb. 9 102,4439
17 feb. 9 105,5131
18 feb. 9 105,9149

0
0
0 97,7854
0
0
0
0
0

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei
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3,34

,
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3,30
3,28
3,26
3 24
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CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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19 Ianuarie - 18 Februarie 2009

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

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

Pentru informa

Un abonament cost

Tariful include TVA

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

ă:

25,0 .
50,0 .

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

şi taxele poştale

şi abonamente suna



DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Turneul WTA de la Dubai

Vineri Eurosport ora 19:30
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - Gyor

Sambata Sport.ro ora 19:00
HANDBAL MASC: Cupa Challenge: Vardar Skopje - UCM Resita

Sambata Sport.ro ora 19:00
POLO: Superliga Nationala: Dinamo - CSM Oradea

Luni TVR 2 ora 16:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, tur: Inter Milano - M. United

Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, tur: Real Madrid - Liverpool

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
18 - 19 feb: FOTBAL- Cupa UEFA, 16-zecimi de finala, tur;
23 - 25 feb: POLO - Superliga Nationala;
24 - 25 feb: FOTBAL- Liga Campionilor, optimi de finala, tur;
26 feb: ATLETISM - Concursul in sala, Praga.

HANDBAL
Naţionala de handbal feminin a României va disputa trei

meciuri amicale în Danemarca
ţat

ţial al reprezentativei presupunea
disputarea a trei meciuri de verificare cu naţionala nordic

ţat c

ţionalei României va avea loc în 23 februarie la
Sighi ţiune a reprezentativei va avea loc în 21
mai, aceasta urmând s

şi dou

şi
echipa Muntenegru, pe care o va întâlni şi România.

Astfel, programul echipei României în Danemarca este
urm

şoara. Urm
şi meciurile tur-retur, cu echipa

Belarus, din play-off-ul Campionatului Mondial din 2009 (China).
Partida tur cu Belarus este programat

şti.
a invins, sambata,

pe teren propriu, formatia macedoneana MRK Vardar Skopje, cu
scorul de 31-20 (16-8), in prima mansa a optimilor Challenge Cup,
competitie castigata in ultimele doua sezoane de jucatorii antrenati
de Aihan Omer. Marcatorii echipei UCM Resita au fost Irimescu 8
goluri, Paraianu 5, Ciubotariu 5, Rohozneanu 3, Pasici 3, Tucanu
2, Kraus 2, Butulija 1, Cuciula 1, Pancu 1.

Returul dintre UCM Resita si MRK Vardar Skopje se va disputa
in 22 februarie, de la ora 18.45, in Macedonia.

ă în Germania, în intervalul 4-
8 martie, o a treia adversară anun ă luni fiind reprezentativa
Muntenegru. Programul ini

ă, însă
organizatorii au anun ă se vor juca doar două, fiind invitată

ătorul:
4 martie, România-Danemarca (la Horsens, ora 22.55)
5 martie, România-Danemarca (la Odense, 18.00)
6 martie, România-Muntengeru (la Ringsted, 12.00).
7 martie, România-Germania (la Neckarsulm, ora 18.00)
8 martie, România-Germania (la Tubingen, ora 16.30).

ătoarea ac
ă includă

ă în 6 sau 7 iunie, în
deplasare, iar returul în 13 iunie, la Bucure

�

�

�

�

�

Reunirea na

Echipa de handbal masculin UCM Resita

WRC 2009
Raliul Norvegiei.Francezul

Sebastien Loeb s-a impus, du
minica, in Raliul Norvegiei, tre
candu-si in cont a doua victorie
consecutiva in noul sezon
competitional al Campionatului
Mondial de specialitate. Pilotul
echipei Citroen a rezistat
presiunii exercitate asupra sa
de finlandezul Mikko Hirvonen,
terminand raliul cu un avans de
9.8 secunde.

Finlandezul Mikko Hirvonen
de la Ford nu si-a ascuns la final
dezamagirea pentru ocuparea
locului secund: "Sunt trist ca am
terminat pe locul secund, dar
sunt multumit ca totusi am in
cheiat raliu. A fost cu adevarat o
mare batalie, iar Loeb a fost mai
rapid in ziua de sambata, cand a
facut diferenta. Sunt totusi
multumit de viteza mea din ulti
ma zi si ca l-am impins la limita".

Podiumul din Norvegia a fost
completat de un alt finlandez,
Jari-Matti Latvala, locotenentul
lui Hirvonen in cadrul echipei de
uzina Ford.

In afara podiumului s-au
clasat Henning Solbeg (Stobart
Ford) si Dani Sordo (Citroen
Total), pentru ca fostul campion
mondial Petter Solberg sa
termine pe un onorant loc sase
la revenirea in Campionatul
Mondial

Campionatul Mondial de
Raliuri continua cu etapa din
Cipru, programata in intervalul
13-15 martie.

Sebastien Loeb a acumulat
20 de puncte in ierarhia gene
rala, pe doi urcand Mikko
Hirvonen cu 14 puncte.Al treilea
este spaniolul Dani Sordo cu o
zestre de 12 puncte.
La echipe conduce Citroen Total
cu 32 de puncte, fiind urmata de
BP Ford cu 22 de puncte.

-
-

-

-

.

-

SPORTURI DE IARNĂ
Biatlonista romana Dana Plotogea a incheiat pe locul 16

concursul de sprint, desfasurat pe distanta de 7.5 kilometri, la
Campionatele Mondiale gazduite de localitatea sud-coreeana
Pyeong Chang. Plotogea, 27 ani, a obtinut cu aceaasta ocazie cel
mai bun rezultat din cariera, dupa ce in sezonul 2004/05 ocupase
un loc 24 la Torino in cadrul unei etape din cadrul Cupei Mondiale.
Cu o singura tinta ratata in poligon, Dana Plotogea a ajuns la sosire
cu o intarziere de 1 minut, 45 de secunde si 4 zecimi.

Inregistrata la sosire cu timpul de 23 de minute, 10 secunde si 8
zecimi, Eva Tofalvi a incheiat la aproape doua minute in spatele lui
Kati Wilhelm din Germania. Cea mai experimentata biatlonista din
Romania a ratat trei tinte la a doua trecere prin poligon, irosind
astfel sansa de a ocupa o pozitie in primele zece locuri.

BASCHET - ALL STAR GAME
Vestul a invins Estul in All Star Game-ul NBA. Meciul

stelelor baschetului nord-american s-a disputat, duminica noapte
in Phoenix (Arizona), echipa Conferintei de Vest impunandu-se in
fata celor din Est cu 146-117. Fostii coechipieri de la Los Angeles,
Kobe Bryant (27 puncte) si Shaquille O'Neal (17 puncte in 11
minute jucate) si-au impartit titlul de MVP al disputei.

LeBron James a fost cel mai bun marcator al celor din Est, cu
20 de puncte, fiind urmat de Paul Pierce si Dwayne Wade, fiecare
cu 18 puncte.

Pentru Shaquille O'Neal All Star Game-ul din acest an a
insemnat revenirea printre cei mai valorosi jucatori din Liga
Profesionista Nord-Americana de Baschet, dupa ce a absentat in
2008 la capatul a 14 selectii consecutive.

RUGBY
Romania a obtinut a doua victorie consecutiva in CEN.

Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, in deplasare,
echipa Germaniei, scor 22-0 (7-0). ‘Stejarii' au reusit trei eseuri
prin Adrian Barbuliceanu (min.7), Catalin Fercu (min.65) si Petre
Mitu (min.78), acesta din urma transformand doua dintre incercari
si o lovitura de pedeapsa.

Reintalnita dupa o pauza de 15 ani, echipa Germaniei a rezistat
in fata Romaniei aproape o ora, lovitura de pedeapsa transformata
de Mitu in minutul 58 si eseul lui Fercu facand diferenta. Pentru
echipa Romaniei aceasa este a doua victorie in actuala editie a
Cupei Europene a Natiunilor, dupa cea inregistrata in urma cu
sapte zile contra Spaniei.Astfel, tricolorii condusi de Ellis Meachen
au acumulat sase puncte, egaland Rusia in fruntea clasamentului.

Intr-o alta partida disputata, sambata, in Cupa Europeana a
Natiunilor, Georgia si Portugalia s-au neutralizat reciproc la Tbilisi,
terminand la egalitate, scor 20-20.

Echipa Romaniei intalneste in etapa urmatoare a competitiei,
la 28 februarie, pe teren propriu, echipa Rusiei, la aceeasi data
disputandu-se meciul dintre Spania si Georgia. A priori, pe 21
februarie, se vor intalni Portugalia si Germania.

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 14-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 14 8 2 4 428 417 18p

Steaua MFA Bucuresti 14 7 2 5 430 392 16
. HC Odorhei 14 7 1 6 377 385 15

7. Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj 14 5 2 7 405 436 12

9. Univ HCM Poli Timisoara 14 4 3 7 362 367 11p
. Energia Pandurii Tg. Jiu 14 4 3 7 367 373 11

11. CSM Medgidia 14 5 1 8 355 372 11
HC Minaur Baia Mare 14 5 1 8 353 385 11

13. CS H & V Pitesti 14 1 2 11 356 410 4
CSM D & C Oradea 14 2 0 11 377 447 4

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

5. p
6 p

14 6 2 6 399 379 14p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p
Etapa urmatoare: (15/26), 21.02.2009

Pandurii Tg. Jiu -
UCM Resita

: U Cluj - Suceava; HC
Odorhei - HCM Constanta; CSM Medgidia - CS Pitesti; Steaua -
Minaur Baia Mare; Poli Timisoara - CSM Oradea;

; Stiinta Bacau - Dinamo.

LIGA CAMPIONILOR
Marti (24 feb) si miercuri (25

feb) se vor desfasura meciurile
tur din cadrul optimilor de finala
ale Ligii Campionilor:

Atlético - Porto
Lyon - Barcelona
Arsenal - Roma
Intern - Man. United

Real Madrid - Liverpool
Chelsea - Juventus
Villarreal - Panathinaikos
Sporting - Bayern

Marti, 24 februarie 2009:

Miercuri, 25 februarie 2009:

HOCHEI
Echipa HC Csikszereda a castigat prima editie a Ligii Mol la

hochei pe gheata, cu scorul general de 3-0, in urma victoriei
obtinute, sambata, in fata formatiei SC Miercurea Ciuc, scor 5-3 (1-
0, 3-2, 1-1). HC Csikszereda a obtinut astfel primul trofeu din
istoria clubului infiintat in 2003, care este patronat de fostul
presedinte al FRHG, Janos Kurko. Castigatoarea Ligii Mol a fost
recompensata cu 10.000 de euro, iar adversara sa din finala cu
5.000 de euro. La partida au asistat aproximativ 3.000 de
spectatori, intre care si presedintele FRHG, Tanczos Barna, si
omologul sau de la federatia ungara, Robert Radvanyi.
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