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TMK Re}i]a r@mâne listat@ înc@ pe burs@
Deşi TMK Europe GmbH ar fi dorit preluarea tuturor acţiunilor

TMK Reşiţa şi delistarea acesteia de pe bursă, aşa cum spunem şi
în primul material, tranzacţia din urma ofertei publice de preluare
s-a făcut la începutul acestei săptămâni şi a urcat cu 2,11% preţul
unei acţiuni, potrivit Bursei de Valori Bucureşti. Oferta n-a reuşit
decât preluarea a 0,23% din cele 0,51% care nu erau încă în
proprietatea TMK Europe GmbH. Pentru cei 0,23% TMK Europe a
plătit 907.208,20 lei, informează site-ul oficial al Bursei de Valori
Bucureşti. S-au cumpărat 312.858 de acţiuni cu care TMK Europe
deţine acum 99,72% din companie. Dacă înainte de oferta publică
preţul pentru o acţiune era 2,68 lei (simbol SROY), oferta publică a
dat 2,9 lei pentru o acţiune, fără a reuşi, însă, să adune toate
acţiunile de pe piaţă. Oferta a fost intermediată de compania de
brokeraj UniCredit CAIB Securities.

Potrivit legislaţiei pieţei de capital, înainte de delistarea unei
companii, acţionarul majoritar trebuie să deruleze o ofertă de
preluare a titlurilor pe care nu le controlează.

TMK Reşiţa are un capital de 327,5 milioane lei, divizat în 131
milioane de acţiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei. Pe 12
februarie, cotaţia TMK Reşiţa a stagnat la 2,84 lei/acţiune, la acest
preţ capitalizarea firmei fiind de 372 milioane de lei.

Primul patriarh al tuturor românilor
comemorat la Caransebe}

Episcopia Caransebeşului a jucat de-a lungul istoriei un rol decisiv
în misiunea de propovăduire a credinţei creştin ortodoxe şi de apărare a
neamului românesc. De la "zămislirea" ei prin lucrarea lui Dumnezeu în
voinţa marelui mitropolit Andrei Şaguna şi până în prezent, această
eparhie reprezintă un punct de referinţă pe harta administrativ-duhov
nicească a Patriarhiei Române. Confirmarea acestor lucruri o face
comemorarea în această lună a trei mari ierarhi, care la rândul lor au

fost făuritori de centru episcopesc, mitropolitan şi patriarhal: Episcopul
Ioan Popasu - primul episcop ortodox român al Caransebeşului - (1865-
1889), Episcopul Miron Cristea (1910 1919) - episcop al Caranse
beşului şi primul patriarh al României şi Episcopul Vasile Lăzărescu
(1933-1940) - episcop al Caransebeşului şi primul mitropolit al Banatului

În semn de recunoştinţă, vineri, 20 februarie 2009, Episcopia
Caransebeşului, la iniţiativa PS Episcop Lucian, a comemorat 120 de
ani de la moartea Episcopului Ioan Popasu, 70 de ani de la moartea
patriarhului Miron Cristea, fost episcop de Caransebeş şi 40 de ani de
la moartea Mitropolitului Vasile Lăzărescu, de asemenea slujitor al
scaunului vlădicesc din Caransebeş.

Începând cu ora 10 s-a oficia o slujbă de pomenire în catedrala
"Sf. Mare Mucenic Gheorge" din Caransebeş (catedrală unde fiecare
din cei trei au fost instalaţi ca şi chiriarhi ai Eparhiei Caransebeşului)
de către Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian, înconjurat de un sobor
de preoţi şi diaconi, în prezenţa preoţilor din municipiul Caransebeş, a
elevilor şi studenţilor teologi şi a unui număr însemnat de credincioşi.
În contiunare s-au desfăşura activităţi culturale de evocare a vieţii şi
activităţii Ierarhilor caransebeşeni amintiţi, prin susţinere de referate şi
prezentarea de filme documentare în sala de festivităţi a Episcopiei
Cransebeşului. S-au ţinut prelegeri cu referire la activitatea celor trei
ierarhi şi la realizările lăsate moştenire în Eparhia Caransebeşului.
Referatele au fost susţinute de profesori laici caransebeşeni, precum
şi de cadre didacice de la Seminarul Teologic şi Facultatea de Teologie
din Caransebeş. S-a făcut deopotrivă o proiecţie cu imagini din
activitatea Patriarhului Miron Cristea în toate ipostazele funcţiilor pe
care le-a deţinut atât în plan ecclesial, dar şi naţional-statal.

Cuvântul de încheiere i-a aparţinut PS Lucian care a subliniat care
este importanţa comemorării celor trei ierarhi, care nu numai că au fost
făuritori de centre episcopale, mitropolitane şi patriarhale, ci au rămas
un simbol al ţării noastre, răsărit din osteneala depusă mai întâi în
naosul Eparhiei Caransebeşului.

-
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{edin]@ de Consiliu Local la Boc}a
Marţi, de la ora 14 a avut loc şedinţa de consiliu local la Bocşa,

primul punct discutat fiind alegerea preşedintelui de şedinţă pe
următorul trimestru. Următorul punct a adus titlul de cetăţean de
onoare preşedintelui Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde,
originar din Bocşa. Titlul a fost acordat la propunerea Bibliotecii ˝Tata
Oancea˝ din Bocşa, iniţiativa proiectului de hotărâre fiind preluată
chiar de primarul Mirel Pascu.

Tot în şedinţa respectiva s-a modificat statul de funcţii al aparatului
de specialitate din subordinea edilului şi Regulamentul Serviciului
Public de alimentare cu apă şi canalizare. S-au mai aprobat lucrări de
modernizare la Sediul Biroului de Evidenţa Populaţiei Oraşului Bocşa
precum şi a unei fântâni de pe tr. Horia.

Din cauza lipsei fondurilor pentru cofinanţare, a fost respinsă sem
narea contractului cu Administraţia Fondului de Mediu pentru realizarea
Staţiei de epurare a apelor uzate ce urma să se facă la Bocşa Română.

Consilierii locali din Bocşa au mai decis realizarea unui loc de
joacă între Străzile Co buc şi Eminescu, tăierea unor arbori de pe
domeniul public, au aprobat un schimb de teren şi închirierea prin
licitaţie a unui spaţiu,şedinţa încheindu-se cu Raportul de activitate al
primarului Mirel Pascu pe anul 2008.
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Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului
de consilier local a domnului BREŞNENI EREMIA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Con
venţii între S.C. AQUACARAŞ S.A. Exploatarea Reşiţa şi
A.J.O.F.M. Caraş-Severin în cadrul Programului de Ocupare
Temporară a Forţei de Muncă din rândul şomerilor pentru
dezvoltarea comunităţilor locale.

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 6 din
H.C.L. nr. 157/2008 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul
fiscal 2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin
introducerea taxei în cuantum de 0,40 Ron/locuitor/lună percepută
pentru activitatea de deservire efectuată de Serviciul Public
„Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului
Reşiţa“, pentru locuitorii primăriilor comunelor arondate.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor percepute de Ins-
tituţia Publică „Fotbal Club Şcolar“ Reşiţa pentru bunurile aparţi-
nând bazei sportive „Mircea Chivu“ pentru anul fiscal 2009

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire de la
plata impozitului pe clădire şi teren pentru cota de 4/8 din imobilul
înscris în C.F. nr. 1469 Reşiţa Română, aflat în proprietatea
numitei Nemethi Rebecca, pentru anul fiscal 2009.

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor
Consiliului consultativ al Serviciului Public - Centrul de Zi „Maria“
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
Serviciului Public „Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoane
lor“ Reşiţa din subordinea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al
Serviciului Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patri
moniului Consiliului Local“.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 69/2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi
desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de
închiriere pe raza Municipiului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al
municipiului Reşiţa a unor bunuri din patrimoniul societăţii S.C.
C.E.T. ENERGOTERM Reşiţa S.A.

Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului social al
S.C. C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢAS.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.Z. „HALĂ PRODUCŢIE“ în Municipiul Reşiţa,
Doman, DN 58.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.Z. - „Extindere FlorărieAMIGA“ în Municipiul Reşiţa,
str. I. L. Caragiale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu
ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, în anul 2009.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu
ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea
unei locuinţe proprietate de stat în anul 2009.

-
(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

-

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de

24 februarie 2009

(continuare )în pagina 2

E. ţFran

E. ţFran

E. ţFran

http://www.prisma-online.ro/


2 | 6 - 4 Martie 2009 |2 Februarie PRISMA

�

�

� � �

�

�

Resfinţirea Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel de la Căminul Persoanelor Vârstnice din Reşiţa, va avea loc duminică 1 Martie
de la ora 9 Examenul de admitere în liceu ar putea fi reintrodus din această toamnă pentru liceele care vor avea un număr de
candidaţi mai mare Începe ISPA la Anina de luna viitoare Interact îndeamnă la donare de sânge În această săptămână este
aniversată instalarea P.S. Lucian în fruntea Episcopiei Caransebeşului Peste 40 de avene şi peşteri virgine din Caraş-Severin vor
fi explorate până la finele acestui an
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OPC a amendat cu 4.000 de lei o farmacie ce comercializa medicamente
expirate Caraş-Severin este judeţul-pilot pentru proiectul privind
modificarea Codului Penal Angajaţii combinatului reşiţean se află din 16
februarie până în 3 martie 2009 în şomaj tehnic În continuarea ciclului
expoziţional, Biblioteca Orăşenească „Tata Oancea“ din Bocşa îşi invită
săptămâna aceasta cititorii la o „Călătorie ştiinţifică“ 15.000 lei amendă
de la Garda de Mediu pentru haldina Reşiţeană

În judeţul Caraş-Severin îşi desfăşoară activitatea
şapte mediatori sanitari pentru populaţia de

, însă se speră ca numărul acestora să crească.
Doi dintre mediatori îşi desfăşoară activitatea la Reşiţa,
iar câte unul la Caransebeş, Oraviţa, Oţelu-Roşu,
Bocşa şiAnina în zona Moldova Nouă locul fiind vacant.

etnie
romă

Sâmbătă, 28 februarie,
primeşte acasă

replica Universităţii Politehnica
Timişoara în etapa a III-a a
returului Ligii Naţionale de
handbal masculin.

UCM Reşiţa
Chiar şi în condiţii de criză financiară, municipiul

rămâne interesant pentru potenţialii investitori dornici să dezvolte o
afacere.Recent, o societate comercială din Germania a solicitat
administraţiei caransebeşene alocarea unui hectar de teren pentru
demararea unei investiţii. Firma germană intenţionează să
amenajeze la Caransebeş o fabrică de producere a panourilor solare.

Caransebeş

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 24 februarie 2009
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Proiect de hotărâre privind darea în
administrare a 20 de garsoniere, situate în Reşiţa,
str. Făgăraşului nr. 12 B, sc. II, Direcţiei pentru Sport
a Judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 29 mp.
teren, situat în Reşiţa, Aleea Rodnei, nr. 9, scara 1,
ap. 2, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către S.C. FARMACIA IRIS
IDAEUS S.R.L.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 3,15 mp
teren, situat în Reşiţa, Aleea Trei Ape, bloc 3, scara
3, ap. 1, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către BURTEA TANIA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
(vânz rii) de teren între Consiliul Local al

Municipiului Reşiţa şi domnul Jurma Ion şi soţia
Jurma Elena.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
(vânz prin

licitaţie publică a suprafeţei de 210 mp teren situat în
Municipiul Reşiţa, Valea Domanului nr. 1/A, pentru
amenajarea unei parcări

Proiect de hotărâre privind aprobarea Mas-
ter Planului şi a Listei Investiţiilor prioritare propuse
pentru finanţare în cadrul proiectului „Sistem inte-
grat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-
Severin“ realizat cu contribuţia financiară neram-
bursabilă din partea Uniunii Europene în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu.

Informarea Direcţiei Buget, Finanţe, Conta
bilitate, Resurse Umane privind situaţia datoriilor
până la data de 30.06.2008, respectiv 31.12.2008.

Raport de activitate pe perioada iunie
decembrie 2008 al viceprimarului Cristian PANFIL.

Rapoarte de activitate pe perioada iunie
decembrie 2008 ale consilierilor locali.

Raport privind activitatea desfăşurată de
către asistenţii personali pe semestrul II 2008.

Raport privind acordarea serviciilor de
asistenţă socială şi utilizarea subvenţiilor în anul
2008 de către Asociaţia de Binefacere PROVITAM
Reşiţa şiAsociaţia Samaritenilor din Banat Reşiţa.

Raport privind activitatea Serviciului Public -
„Direcţia Impozite şi Taxe“ pentru anul 2008.

Raport de activitate a Serviciului Public -
Centrul de Zi „Maria“ pentru anul 2008.

Raport de activitate al Serviciului Public -
„Direcţia Centru Creşe“ pe anul 2008.

Întrebări şi interpelări adresate executivului.
Diverse.
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Proiect de hotărâre pentru completarea
H.C.L. nr. 95/29.03.2005 privind concesionarea
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare către
S.C. Aquacaraş S.A.

Proiect de hotărâre privind modificarea
Anexei nr. I cap. E, art. 9 pct. 3, lit. c) aliniatul 2 la
H.C.L. nr. 273/2008 privind stabilirea unor măsuri
necesare pentru buna gospodărire a Municipiului
Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.
top R200/3/52/4/9 prevăzut în art. I al H.C.L. nr.

212/31.07.2008 privind darea în administrare către
Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa a imobilului
Teatru de Vară.

Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor
pentru activităţile de colectare, transport şi
depozitare a gunoiului menajer în Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cons
tituirii unui fond pentru îmbunătăţirea aspectului
unor locaţii din domeniul public şi privat al Munici
piului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind darea în adminis-
trare Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Gl. Bg
Vasile Zorzor” Caraş-Severin terenul în suprafaţă
totală de 13793,30 mp.

Proiect de hotărâre privind modificarea orga-
nigramei şi a statului de funcţii al S.C. Pieţe Reşiţa
S.R.L.

Proiect de hotărâre privind completarea
Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 8/2009 privind completarea
şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
157/2008 privind stabilirea taxelor speciale pentru
anul fiscal 2009, cu modificările şi completările
ulterioare.

2,06 milioane pentru Catedral@
Visul primului patriarh al tuturor românilor, plecat

de pe scaunul episcopal din Caransebeş, este la
doar un pas de îndeplinire. Prin proiectul Bugetului
de Stat pe anul 2009 Catedrala ortodoxă ˝Învierea
Domnului˝ din Caransebeş este singura biserică
ortodoxă din judeţ care a primit fonduri
guvernamentale prin Bugetul de Stat, alături de
biserica sârbească din Zlatiţa şi cea catolică din
Şumiţa. Banii au fost acordaţi după cum urmează:

Biserica Catolică Sf Venceslau Zlatiţa, com
Socol Jud. Caraş-Severin 20 mii lei

Biserica Romano Catolică sat Şumiţa, com.
Lăpuşnicel, jud. Caraş-Severin 15 mii lei

Catedrala Învierea Domnului, Caransebeş
Caraş-Severin 280

Biserica Greco-Catolică, Băuţaru de Jos Caraş-
Severin 100

Severin 280
Catedrala Învierii Domnului Caransebeş Caraş-

Severin 280
Catedrala "Învierea Domnului" Caransebeş"

Caraş-Severin 1
enţionat că în plenul Parlamentului toţi

parlamentarii de Caraş-Severin au susţinut şi votat
aceste sume, în dorinţa ca Episcopia Caranse
beşului şi judeţul Caraş-Severin să aibă măcar după
2 milenii de strădanii o biserică reprezentativă.
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.000 lei

.000 lei
Catedrala Învierea Domnului din Municipiul

Cara .000 lei

.000 lei

.120.000 lei
De m
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Reactualizarea obiectelor de activitate
Doar jumătate din numărul agenţilor economici din Caraş-

Severin au trecut pe la Registrul Comerţului, pentru a-şi actualiza
obiectul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia
naţională. Agenţii economici au avut la dispoziţie un an pentru a-şi
schimba certificatele de înregistrare, operaţiunea fiind gratuită în
această perioadă. Conform unei Hotărâri de Guvern, toţi agenţii
economici au fost obligaţi ca, începând din anul 2008, să-şi
actualizeze obiectivul de activitate şi să solicite eliberarea unui nou
certificat de înregistrare, conform cu reglementările europene.

“Cei peste 10.000 de agenţi economici din judeţul Caraş-
Severin au avut la dispoziţie un an în care puteau face reconversia
gratuit. Până acum însă, doar jumătate au profitat de această
facilitate, care mai este valabilă doar până la sfârşitul lunii”, a
declarat Georgeta Szleacsan, directorul Registrului Comerţului
Caraş-Severin.

Începând cu 1 martie, tarifele pentru schimbarea certificatelor
de înregistrare vor fi stabilite în funcţie de obiectul de activitate şi
numărul de menţiuni al agenţilor economici. Actualizarea obiec-
tului de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, se face de către persoanele juridice, de către
persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în
mod independent, precum şi de către asociaţiile familiale.

Verificări la ITM
În data de 18 februarie 2009 Inspectoratul Teritorial de Muncă a

derulat o nouă etapă a campaniei judeţene de verificare a modului
în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice şi juridice
abilitate pe linie de securitate şi sănătate în muncă în baza Legii nr.
319/2006 şi H.G. nr. 1425/2006.

Au participat persoane abilitate să desfăşoare activităţi de
prestări servicii pe linie de protecţia muncii în judeţul Caraş-
Severin. Celor prezenţi le-a fost prezentate noutăţile legislative în
domeniu, programul anual de acţiune al inspectoratului ce
cuprinde campanii judeţene, naţionale sau chiar europene,
precum şi modul de acţiune al inspectoratului pentru anul în curs.

“La această acţiune au participat un număr de 24 de persoane
dintr-un total de 39 abilitate, cei care nu au putut veni au datorata
absenţa lor condiţiilor meteorologice nefavorabile. Celor prezenţi
la această acţiune le-au fost distribuite materiale informative atât
pe suport de hârtie cât şi în format electronic, o parte din aceste
materiale putând fi accesate şi pe site-ul instituţiei, la adresa
www.itmcaras.ro” ne-a transmis inspector şef, Jura Ioan.

Verific@ri la Prefectura Cara}-Severin
Prefectura Caraş-Severin a organizat miercuri, 25 februarie, la

sediul Palatului Administrativ, sala de la etajul I, Comitetul
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10:00,
având următoarea tematică:

Informare privind respectarea prevederilor legale privind pro-
tecţia consumatorilor de către farmaciile din judeţ. Respectarea
prevederilor legale la comercializarea obiectelor medicale, oche-
lari, aparate de măsură medicale de către operatorii economici.

Informare privind măsurile luate pentru modernizarea
transportului local de călători. Facilităţile oferite de către
administraţia publică locală la transportul în comun de călători.

Tot ieri s-a reunit şi Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-
Severin, cu începere de la ora 12:00, avand următoarea tematică:

Informare privind optimizarea reţelei şcolare din învăţămân-
tul profesional şi tehnic, conform cerinţelor economice ale judeţului

Raport privind activitatea de supraveghere şi monitorizare a
calităţii apei potabile în judeţul Caraş-Severin în anul 2008.

Parametrii de eficienţă şi concluziile rezultate în urma
implementării Programului Naţional de Evaluare a Stării de
Sănătate a Populaţiei.

1.

2.

1.

2.

3.

Eremia Bre}neni exclus din PNG CD Re}i]a
Consilierul local Eremia Bre

ţarea Comisiei de Onoare naţionale PNG CD,
chiar George Becali a semnat excluderea acestuia din
partid, motiv pentru care Consiliul Local, la propunerea
consilierului Petre Marinescu, a constatat încetarea
mandatului lui Bre

şneni, ales pe listele
PNG CD şi-a pierdut demnitatea de membru al
Consiliului local în urma retragerii sprijinului politic al
partidului pe listele c

şneni. În locul acestuia ar urma s

şneni nu va contesta decizia consiliului local în
contencios administrativ în termen de 10 zile.

ăruia fusese ales. După ce
Brejneni a solicitat amânrea deciziei până la
pronun

ă
depună jurământul Csoke Daniel Marian, asta dacă
Bre

( )continuare din pagina 1
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Pentru prima dată, după 25 de ani, la
Reşiţa a fost organizată, în acest weekend, o
expoziţie de artă culinară, în cadrul

, care a reunit peste 20 de firme de
catering şi mari maeştri în arta culinară din
Caraş-Severin.

Târgului
de Nunţi

Drumul comunal dintre şi este mai tot timpul
blocat, din cauza arborilor căzuţi de pe versanţi şi a alunecărilor de
teren din zonă, opturând singura cale de acces spre localitatea
Bigăr, situată la 25 de kilometri de comuna Berzasca. Provizoriu,
însă, s-a reuşit străpungerea zonei respective, astfel încât,
oamenii să nu rămână izolaţi.

Cozla Bigăr

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă din municipiul
Caransebeş, organizează în perioada
24 februarie - 1 martie o manifestare
dedicată sărbătorii de şi a
celei de

Dragobete
mărţişor.

RE IŢA

B

Ţ

Ţ

Ş

ŞA:

BOZOVICI:
CARANSEBEŞ:

MOLDOVA NOU :

Ş

: Agent comercial: 1; Ambalator manual: 2; Asistent farmacist: 12; Asistent
medical generalist: 6; Buc

ţioner imbracaminte dup
ţar: 2; Farmacist de

specialitate: 10; Femeie de serviciu: 10; Funcţionar economic: 1; Inspector de
specialitate: 10; Lacatus mecanic: 1; Lucr

ţ ţiilor: 21; Operator calculator: 8;
Ospatar: 5; Patiser: 1; Referent de specialitate farmacolog: 10; Sofer
autocamion/masina de mare tonaj: 6; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Tamplar
universal: 1; Vanzator: 1; Vopsitor auto: 1; Zugrav: 2;

ătar: 4; Călcătoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Consilier: 1;
Cosmetician: 14; Croitor-confec ă comanda: 60; Director
cabinet: 1; Director societate comerciala: 1; Electrician auto: 1; Faian

ător comercial: 2; Lucrător sortator de
ădiri, zidărie, mozaic,

faian ă: 3; Muncitor necalificat in industria confec

Agent vanzări: 1; Gestionar depozit: 1; Muncitor necalificat la
demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 2; Sef departament logistica: 1; Functionar
economic: 1; Sofer de autoturisme si camionete: 2; Stivuitorist: 1;

ădiri, zidărie, mozaic, faianta: 11;
Administrator: 1; Sudor: 2; Femeie de serviciu: 1; Muncitor necalificat in

silvicultura: 4;
Jurisconsult: 1; Secretara: 1; Ajutor ospătar: 3; Vânzător: 1; Cofetar:

1; Îngrijitoare bolnavi la domiciliu: 1;

şeuri
reciclabile: 1; Mecanic auto: 2; Muncitor necalificat la demolat cl

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; Brutar: 2;
1; Director comercial: 1; Agent de dezvoltare: 20; Director vanzari:

1; Lucrator comercial: 2; Casier: 2; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 2;
Vanzator: 2; Primitor-distribuitor materiale: 1;

Asistent manager: 1; Dulgher: 2; Asistent medical generalist: 1;
Fierar betonist: 2; Muncitor necalificat in pescuit si vanatoare: 2; Muncitor necalificat la
demolat cl

ĂILE HERCULANE:

BOC

Ă

ORAVI A:

O ELU RO U:

TOTAL GENERAL: 304

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.02.2009

Fără panou de construcţie
garaje

leea imitirului nr. 8
Denumirea:
Locaţie: A C
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Teatrul “G.A. Petculescu” Re ţa prezint

Ana-Maria Cizler, Mariana Boghian, Cristian Br

şi

de Ludmila Razumovskaia,

ă spectacolul

Nelu Roman,
Florica Zamfira.

ătoiu,
Nicolae Pârvulescu, Marius Tudor.

“Şantaj”
regia artistică
scenografia

Din distribuţie fac parte actorii:

Joi
Duminică

26.02.2009 ora 19.00
01.03.2009 ora 19.00

Te a t r u

Ameninţaţi de boli
Statistica întocmită de Casa Judeţeană de Asigurări de Să-

nătate Caraş-Severin arată că peste 60.000 de persoane prezintă
risc de îmbolnăvire. Pe locul doi în lista neagră a bolilor grave se
află problemele cardiovasculare, în oraşul de pe Bârzava.

Nu îşi fac periodic analize şi se prezintă la medic când este
prea târziu. Asta este concluzia Casei Judeţene de Asigurări de
Sănătate Caraş- Severin cu privire la reşiţeni. Asta pentru că în
urma statisticilor medicii au descoperit că peste 63.000 de persoa-
ne riscă să se îmbolnăvescă de diabet zaharat. Pe locul doi în
clasamentul riscurilor depistate se află bolile cardiovasculare, cu
aproape 14 mii de cărăşeni. Peste 6.000 de femei din Reşiţa sunt
predispuse să se înbolnăvească de cancer de col uterin. Cu toate
acestea, un sfert din numărul total de cărăşeni au decis să nu îşi
făcă analizele. Peste 190 de mii de oameni s-au adresat medicilor
de familie pentru completarea talonului de analize, în cadrul Pro-
gramului Naţional de Evaluare a Stării de Sănătate a populaţiei.

Bal de Făşang
Etnicii germani din judeţul Caraş-Severin au sărbătorit Balul

Mascat în cadrul festivalului de Făşang. An de an la acest
eveniment, oamenii se maschează şi dansează toată noaptea.
Alăturii de nemţi, la petrecere poate participa cine vrea,
indiferent de etnie. Tradiţia spune că mascaţii trebuie să meargă

din casă în casă, unde cu o mătură, ei alungă duhurile rele şi
aduc spor în casă. Acum însă, lucrurile s-au schimbat, iar
evenimentul se reduce la prezentarea măştilor şi la o petrecere
pe cinste. De organizare se ocupă în fiecare an Forumul
Democrat al Germanilor din Caraş Severin. Balurile de Făşang
s-au ţinut după următorul program:

21 februarie, orele 20,00 - 5,00, Reşiţa, Cantina Grupului
Şcolar Metalurgic „Ştefan Anghel”: TRADIŢIONALUL BAL
MASCAT DE FĂŞANG;

22 februarie, ora 16,00, sediul Forumului German Bocşa:
PROGRAM DE FĂŞANG cu formaţia „Banater Bergland“-Trio.
Invitat: Nikolaus Rudolf Pilly (Călan) cu ferăstrăul său muzical;

23 februarie, ora 18,00, sediul Forumului German Dognecea:
PROGRAM DE FĂŞANG cu formaţia „Banater Bergland“-Trio.
Invitat: Nikolaus Rudolf Pilly (Călan) cu ferăstrăul său muzical;

�

�

�

Festival folcloric
Ajuns la cea de-a III-a ediţie,

Festivalul „VELIŞCU BOLDEA”,
deschis participării zonale a
grupurilor şi ansambluri lor
folclorice, promovează valorile
culturii tradiţionale în expresia lor
muzicală, coregrafică şi de
design vestimentar.

Scopul festivalului a fost acela
de a crea o adevărată sărbătoare
a folclorului în amintirea celui
care l-a slujit o viaţă, Velişcu Bol-
dea, de a face ca prietenia, bucu-
ria şi dragostea dintre ansambluri
să domnească peste timp.

Festivalul s-a desfăşurat pe
scena Casei de Cultură din
Reşiţa, în data de 20 Februarie
2009, începând cu orele 17. Au
participat ansamblurile: „Semen-
icul” al Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Caraş-Severin,
„Reşiţeana” al Şcolii Populare de
Arte şi Meserii Reşiţa, Fanfara din
Bănia,”Datina” al Inspectoratului
Şcolar Caraş-Severin, „Iedera” al
Casei de Cultură din Oţelu Roşu,
„Armenişana” din Armeniş, „Flo-
rile Semenicului” din Bolvaşniţa şi
„Bocşana” al Casei de Cultură din
Bocşa.

Sâmbătă, 21 februarie a.c., în jurul orei 17, un echipaj
de jandarmerie montană a fost solicitat să intervină pentru
acordarea primului ajutor, după ce o tânără în vârstă de 22
de ani a avut un accident pe pârtia de schi, lovindu-se la
piciorul drept în timp ce cobora pe pârtia din staţiune, fiind
suspectă de fractură.

Tânăra se afla în vacanţă în staţiunea Muntele Mic, din
Caraş-Severin, împreună cu soţul şi prietenii, la schi.

Jandarmii din cadrul Postului Montan Muntele Mic, s-
au deplasat imediat în locul unde a avut loc accidentul şi au
transportat-o la baza pârtiei, unde, împreună cu lucrători
din cadrul formaţiunii Salvamont i-au acordat primul ajutor
şi îngrijiri medicale.

Aceasta fost condusă la “Telescaun” pentru a fi
transportată la spital şi pentru continuarea investigaţiilor
medicale, fiind în afara oricărui pericol.

5.000 pachete ]ig@ri netimbrate ridicate
în vederea confisc@rii de c@tre poli]i}tii

de frontier@ c@r@}eni
Poliţiştii de frontieră din cadrul I.J.P.F. Caraş Severin au

depistat un cetăţean român care transporta cu autoturismul peste
5.000 pachete ţigări netimbrate, fără documente de provenienţă,
în valoare de aproximativ 20.000 lei. În data de 20.02.2009, pe
timpul desfăşurării unei acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii
traficului cu ţigări netimbrate, poliţiştii de frontieră din cadrul
Detaşamentului de Inter
venţie al Inspectoratului
Judeţean al Poliţiei de
Frontieră Caraş Severin
au oprit, pentru control,
pe raza localităţii Naidăş,
un autoturism condus de
către Traian L., de 37 de
ani.

La solicitarea poliţişti
lor de frontieră de verifi
care a mijlocului de transport, şoferul a deschis portbagajul, însă a
refuzat categoric să permită controlul şi în interiorul maşinii,
încercând să plece şi chiar agresând poliţiştii de frontieră. În
aceste condiţii, ţinând cont şi de faptul că, la o primă vedere, pe
bancheta din spate a autoturismului se aflau mai multe colete
voluminoase acoperite de pături, suspecte a conţine ţigări de
contrabandă, poliţiştii au procedat la oprirea celui în cauză şi
verificarea amănunţită a mijlocului de transport.

Astfel, au fost găsite un număr de 5.000 pachete de ţigări
netimbrate marca Marble, fără documente de provenienţă, în
valoare de aproximativ 20.000 lei. Conform legii, cele 5.000
pachete ţigări au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoanei
în cauză i-au fost întocmite actele premergatoare inceperii
urmaririi penale pentru comiterea infractiunii de ultraj.

-

-
-

În ultima perioadă, tot mai mulţi cărăşeni depun plângeri la poliţie,
semnalând faptul că au fost victimele unor infracţiuni de înşelăciune,
prin metoda „S.M.S.-ului câştigător”, primit pe telefonul mobil. Astfel a
păţit şi un cetăţean din Caransebeş, care a primit pe telefonul mobil un
mesaj, prin care era anunţat că a câştigat un premiu în valoare de
20.000 lei şi aparatură electronică în valoare de 3.000 euro, în urma
unui concurs organizat de o companie de telefonie mobilă, mesajul
conţinând şi două numere de telefon pentru contact.

Jandarmii montanii acord@ primul ajutor unei tinere aflate în vacan]@
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Preşedintele a promulgat Legea bugetului de stat Camerele reunite ale Parlamentului au adoptat vineri proiectul de
lege privind bugetul de stat pe 2009 şi proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2009 Pentru
semestrul I 2009, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 8,48 lei 2 martie este
ultima zi pentru depunerea Declaraţiei privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari
de venit - Declaraţia 205 Rata şomajului în luna ianuarie a fost de 4,9 la sută, potrivit ANOFM Angajatorii vor putea
acorda tichete de vacanţă doar dacă în anul fiscal anterior au obtinut profit sau venit, după caz Funcţionarii publici au
anunţat că vor intra luni în grevă de avertisment şi vor declanşa greva generală din 9 martie
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H.G. nr. 7
. .

ţarea culturilor agricole în
toamna anului 2008" (M.O. nr. 36/20.01.2009)

Circulara nr. 3 a B ţionale a României privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversarii a 10 ani de la
înfiinţarea Uniunii Economice

(M.O. nr. 36/20.01.2009)
Ordinul nr. 18/C al ministrului justiţiei ţilor

cet ţene
ţionarilor publici cu statut special intr-o funcţie

imediat superioara la aceea ţie din statul de
organizare ţionare (M.O. nr. 39/21.01.2009)

Ordinul nr. 23 al ministrului muncii, familiei
ţiei sociale pentru stabilirea valorii sumei lunare

indexate care se acorda sub forma de tichete de cre
(M.O. nr. 39/21.01.2009)

Ordinul nr. 45/C al ministrului justiţiei ţilor
cet ţene ţeniei romane unor
persoane (M.O. nr. 39/21.01.2009)

H.G. nr. 22 pt. modificarea Regulamentului privind
organizarea

ţii publice
corespunz ţilor funcţionari publici,
aprobat prin H.G. nr.832/2007 (M.O.nr. 40/22.01.2009)

H.G. nr. 23 . .
ţilor func

ţionari publici, managementul carierei
ţilor funcţionari publici (M.O. nr. 40/22.01.2009)

Regulamentul nr. 2 al B ţionale a României
pentru modificarea Regulamentului B ţionale a
României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit
la creditele destinate persoanelor fizice (M.O. nr.
40/22.01.2009)

O.G. nr. 1 pentru stabilirea unor masuri financiar-
bugetare (M.O. nr. 44/26.01.2009)

Circulara nr. 4 a B ţionale a României privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede dedicate aniversarii a 150 de ani de la Unirea
Principatelor Romane (M.O. nr. 48/27.01.2009)

Lista cuprinzând asociaţiile ţiile c
ţii de la bugetul local în anul 2009, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor ţiilor
romane cu personalitate juridica, care înfiinţeaz

ţi de asistenţ . .

ţii asociaţiilor ţiilor
romane cu personalitate juridica, care înfiinţeaz

ţi de asistenţ (M.O. nr.
52/28.01.2009)

Hot 2.3/I Fondului Român de Dezvoltare
Social privind modificarea Listei comunit ţilor rome
eligibile pentru sprijin în cadrul Programului de inter

venţii prioritare, componenta I a Proiectului de
incluziune sociala, aprobata prin Hot

(M.O. nr. 56/29.01.2009)
O.u.G. nr. 1 privind unele masuri în domeniul

salariz (M.O. nr.
60/30.01.2009)

O.G. nr. 4 pentru modificarea O.G. nr. 128/2000
privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate
pentru persoanele fizice

ţiei (M.O. nr. 60/30.01.2009)
Ordinul nr. 713 al ministrului administraţiei

ţiei
ţinerea

permisului de conducere (M.O. nr. 60/30.01.2009)
ţii pt. modificarea

ţii publice
nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor
medicamentoase de uz uman de care beneficiaz
asiguraţii, cu sau f r contribuţie personal , pe baz
de prescripţie medical , precum î

ţionale de s n tate, în sistemul de
asigur ri sociale de s n tate

Legea nr. 1 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile pre-
luate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989 (M.O. nr. 63/03.02.2009)

pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din
H G nr. 1.153/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor
de minimis pentru înfiin

ăncii Na

ă
ă

ă
ă ă

ă

ătoare categoriei înal

pentru modificarea

ăncii Na
ăncii Na

ăncii Na

ărora li s-
au alocat subven

ă
ă unită ă socială, G

nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodolo
gice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subven

ă
ă unită ă socială

ărârea nr. a
ă ă

ărârea Consiliului
director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala nr.
2/VI/2007

ării personalului din sectorul bugetar

ătre Ministerul
Administra

ă ă ă
ă ă ă

ă
ă ă ă ă

ă
ă ă

ă ă ă

şi Monetare Europene şi
lansarea monedei unice euro

şi libert
şti privind criteriile pentru avansarea

func
şi pozi

şi func
şi

protec
şa

pentru semestrul I 2009
şi libert

şti privind acordarea cet

şi desf şurarea programului de formare
specializata pentru ocuparea unei func

şi completarea H G
nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înal

şi mobilitatea
înal

şi funda

şi funda
şi

administreaz şi ale H

şi funda
şi

administreaz

şi juridice de c
şi Internelor

şi
internelor pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului administra şi internelor nr. 1.497/2006
privind procedura de examinare pentru ob

şi completarea Ordinului ministrului s n t

şi bolnavii incluşi n
programele na

ş

-

-

-

Ordinul nr. 74 al ministrului s n t

(M.O. nr. 62/02.02.2009)

Creditul neguvernamental acordat
de instituţiile de credit s-a majorat, în
luna ianuarie 2009, cu 4,2 la sută (2,9 la
sută în termeni reali) faţă de luna
decembrie 2008, depăşind nivelul de
206,435 miliarde lei.

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

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri proiectele noului
, al şi al

. Prin proiectele de acte normative aprobate, se
doreşte compatibilizarea noilor prevederi cu reglementările
europene. Proiectele noilor Coduri vor fi trimise la Parlament, pentru
adoptare, în regim de urgenţă.

Cod
Penal Codului de Procedură Penală Codului de
procedură civilă

| 6 - 4 Martie 2009 |2 Februarie PRISMA

Începând cu veniturile aferente lunii
februarie, -ul plătit de angajat va creşte
cu 1% iar cel plătit de angajatori, cu 2,3%;
contribuţia datorată de angajator la Fondul
de garantare pentru plata creanţelor
salariale va fi de 0,25%.

CAS

Art. I.

1.

2.

3.
Art. III.

- Ordinul ministrului administra

ă ă după cum urmează:
La articolul 12 alineatul (3) litera c), după punctul 3

se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul
cuprins:

"4. securitate rutieră în tunele."
Articolul 22 se modifică ătorul

cuprins:
"Art. 22. - (1) Proba practică de conducere a

autovehiculelor din categoria A
ă în poligoane special amenajate conform schi

ăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare
examinării la proba practică sunt asigurate de

ătire a candidatului.
(2) Candida ă între 16

ărin
ăruia/căreia acesta se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde
următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit
ă de 5 m într-un spa

ă ără ajutorul motorului, mergând
alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea
în spa

ă pe cele două ro ă;
b) mersul sinuos printre jaloane, constând în

parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu
printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane,
neîncadrarea în spa

ă;
c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în

efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3
manevre într-un sens ălalt, cu începerea execu

ă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre
jaloane, neîncadrarea în spa

ă;
d) deplasarea în linie dreaptă, constând în

parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distan
ă

ă;
e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei

manevre se penalizează.
(4) Proba practică de conducere a motocicletei în

poligon este promovată de candida

ărul gre
ă:

- a căzut cu motocicleta;
- nu a respectat «traseul» în poligon.
(6) În timpul probei practice, examinatorul verifică

următoarele aptitudini

ătirea
ă facă

dovada capacită ăti să conducă în
siguran ă, prin respectarea următoarelor cerin

ă î ă în ordine echipamentul de protec
ănu ăcămintea ă

ă efectueze un control sumar al stării pneurilor,
frânelor, direc

ă), lan
ăcire), luminilor,

dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direc
ă.

b) Manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea
ce prive ă:

1. a
ără motor,

mergând pe lângă vehicul;
2. parcarea motocicletei pe suportul său de sprijin;
3. executarea a cel pu ă manevre cu viteză

mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită
evaluarea manevrării ambreiajului în combina

ă ă
ătoarele de picior;

4. executarea a cel pu ă manevre cu viteză
mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel
pu ă de evitare a unui obstacol la o
viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită
evaluarea competen ă,
direc ă, echilibrul, tehnici de men

ă cel pu ă exerci
ă la o viteză minimă de

50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea
competen ă

ă ă."
La articolul 23 capitolul A "Aptitudini

ării, specifice pentru categoriile B

ă ătorul cuprins:
"8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor

rutiere speciale, dacă este cazul: intersec

ării, specifice pentru categoriile C,
CE, D

ă ătorul
cuprins:

"8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor
rutiere speciale, dacă este cazul: intersec

ă alineatul (5) se introduce un
nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"(6) În cazul în care candidatul este declarat admis la
proba de verificare a deprinderilor

ără pedală de ambreiaj sau fără manetă, în
cazul vehiculelor din categoria A

ără pedală de ambreiaj sau fără manetă, în cazul
vehiculelor din categoria A

ă este un vehicul care nu are pedală de
ambreiaj sau manetă, în cazul vehiculelor din categoria A

ări ale vehiculului", punctul 10.02 se
modifică ătorul cuprins:

"10.02.Vehicule fără pedală de ambreiaj sau fără mane
tă în cazul vehiculelor din categoriaA

ă ătorul cuprins:
"78. Valabil numai pentru vehiculele fără pedală de

ambreiaj sau fără manetă în cazul vehiculelor din
categoriaA

ă le îndeplinească vehiculele folosite pentru
examinarea la proba practică" la Ordinul ministrului
administra

ă la data de 18 iulie 2008, mai pot fi utilizate
până la data de 30 septembrie 2013.

- Prezentul ordin transpune prevederile Directi
vei 2008/65/CE a Comisiei din 27 iunie 2008 de modificare
a Directivei 91/439/CEE privind permisele de conducere,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.
168/36 din 28 iunie 2008.

ţiei

ţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie
2006, se modific

ţei
prev

ţii minori, cu vârsta cuprins
ţi în prezenţa unui martor, care poate fi
ţi, tutore, curator sau persoana în

îngrijirea ori supravegherea c

ţ ţiu
cu l ţimea de 0,5 m, f

ţiul delimitat de marcajul lateral sau nemenţinerea în
poziţie vertical ţi se penalizeaz

ţiul delimitat de marcajul lateral ori
sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaz

ţiei
din partea stâng

ţiul delimitat de marcajul
lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaz

ţe de 50 m
într-un spaţiu cu l ţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat
orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul
lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaz

ţii care într-un interval
de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 gre

ţei circulaţiei. Candidaţii trebuie s
ţii de a se preg

ţ ţe:
1. s ţie, cum

ar fi m
ţie;

2. s
ţiei, comutatorului de oprire în caz de

urgenţe (în cazul în care exist ţurilor, fluidelor (de
exemplu, uleiul de motor, lichidul de r

ţie

ţa rutier

ţin dou

ţie cu frâna,
echilibrul, direcţia vizual ţia pe motociclet

ţia picioarelor pe rezem
ţin dou

ţin 30 km/h,

ţei privind poziţia pe motociclet
ţia vizual ţinere a direcţiei

ţin dou ţii de
frânare, inclusiv frânarea de urgenţ

ţei privind manevrarea frânei din faţ
ţia vizual ţia pe motociclet

ţii cu sens

giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/autobuz, treceri
de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborâre,
precum

ţii cu sens
giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/autobuz, treceri
de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborâre,
precum

ţiune în acest sens în permisul de conducere,
care poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul
f

ţionate în anexa nr. 4 "Condiţiile pe
care trebuie s

ţiei

şi internelor
nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru
ob

şi se completeaz

şi va avea urm

şi subcategoria A1 se
realizeaz

şcoala unde
au fost efectuate cursurile de preg

şi 18
ani, sunt examina şi
unul dintre p

şi deplasarea acesteia pe o distan

şi în cel

şeli.

(5) Candidatul este declarat respins, indiferent de
num şelilor acumulate sau de timpul scurs pentru
efectuarea probelor, dac

şi mod de comportare, specifice
pentru categoriaA, respectiv pentru subcategoriaA1:

a) Preg şi controlul vehiculului din punctul de
vedere al siguran

şi pun
şile, cizmele, îmbr şi c ştile de

protec

şi
dispozitivului de avertizare sonor

şte siguran
şezarea motocicletei pe suportul de sprijin sau

coborârea ei de pe suport şi deplasarea sa f

şi pozi şi
pozi

şi o manevr

şi de schimbare a vitezelor;
5. frânare: se execut

şi a frânei
din spate, direc şi pozi

şi mod de
comportare supuse test
şi BE, respectiv pentru subcategoria B1" litera d), punctul
8 se modific şi va avea urm

şi în tunele;".
La articolul 23 capitolul B "Aptitudini şi mod de

comportare supuse test
şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1,C1E, D1

şi D1E" litera c), punctul 8 se modific şi va avea urm

şi în tunele;".
La articolul 29, dup

şi a comportamentului
pe un vehicul f

şi subcategoria A1, se
face men

şi subcategoria A1. Vehicul cu
transmisie automat

şi subcategoriaA1."
La anexa nr. 6 "Codurile comunitare armonizate"

capitolul "Adapt
şi va avea urm

şi subcategoriaA1."
La anexa nr. 6 "Codurile comunitare armonizate"

capitolul "Probleme administrative", punctul 78 se
modific şi va avea urm

şi subcategoriaA1."
- Vehiculele de examen din categoriile BE, C,

CE, C1, C1E, D, DE, D1 şi D1E, care nu sunt conforme cu
criteriile minime men

şi internelor nr. 1.497/2006 şi care au fost
utilizate pân

4.

5.

6.

7.

Art. II.

-

-

Modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.497/2006 privind
procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
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Barack Obama a efectuat prima sa vizită oficială, în Canada

O rachetă ce purta un satelit NASA pentru monitorizarea dioxidului de carbon a eşuat în
atingerea orbitei şi s-a prăbuşit în ocean, lângăAntarctica de

Alegerile legislative vor avea loc în Republica Moldova la 5 aprilie
Egiptul a îndemnat facţiuni rivale palestiniene Fatah şi Hamas să fie serioase şi responsabile în dialogul inter-palestinian găzduit de
Cairo Oficiali în probleme nucleare din Iran şi Rusia au început, miercuri, testele la prima centrală nucleară construită în Iran
Guvernul din Marea Britanie s-a folosit de veto, pentru prima dată, pentru a bloca publicarea fragmentelor din discuţiile la nivel
ministerial legate de invazia din Irak, 2003

Preşedintele a decis să-l însărcine
ze pe liderul dreptei, Benjamin Netanyahu, să formeze
guvernul după alegerile de la 10 februarie din Israel.
Decizia a fost luată după eşecul ultimei tentative a lui
Shimon Peres de a a-i convinge pe Netanyahu şi Livni
să formeze un guvern de uniune condus de primul.

Shimon Peres - Deputaţii europeni au votat joi poziţia
formală a Parlamentului referitoare la direc
tiva privind
Directiva prevede sancţionarea angajato
rilor de imigranţi ilegali, în timp ce acestora li
se vor oferi condiţii legale de muncă.

-

-
angajarea de imigranţi ilegali.

Secretarul de Stat Hillary Clinton, în timpul vizitei
din China, a salutat începutul unei "noi ere" pentru

, un parteneriat care, crede ea, ar
scoate lumea din criza economică. Doamna Clinton a
încurajat China să continue investiţiile în titluri de stat
emise de Trezoreria Statelor Unite.

relaţiile SUA-China

Reuniunea de la Berlin

Reuniunea 10+3

Summit privind responsabilitatea fiscală

La invitaţia Cancelarului german Merkel, Preşedintele
Comisiei Europene, şefii de stat şi de guvern, precum şi miniştrii
de finanţe din principalele ţări membre ale Uniunii Europene s-au
întâlnit duminică, 22 februarie, la Berlin pentru a se pune de
acord asupra unui punct de vedere comun referitor la reforma
financiară mondială, înaintea reuniunii G-20 de la Londra, din
aprilie.

Participanţii din Marea Britanie, Franţa, Italia, Luxemburg,
Olanda, Spania şi Republica Cehă, care deţine preşedinţia
actuală UE, au căzut de acord să susţină o dublare a resurselor
Fondului Monetar Internaţional, pentru a permite ajutorarea
rapidă a statelor membre într-un mod mai flexibil, atunci când
acestea se vor afla în dificultate.

Au căzut de acord,
de asemenea, asupra
necesităţii supravegherii
fondu rilor de investiţii
spe culative. Nici o piaţă
f inanc iară , n ic i un
produs, nici un actor
implicat în acest sec tor
nu va mai rămâne
nesupravegheat şi nu
vor mai scăpa de regulile
stricte de control, care
vor fi adoptate de liderii
pr incipalelor 20 de
economii ale lumii. Noile
reglementări vor viza în

special fondurile de investiţii şi agenţiile de rating. De asemenea,
se va porni o ofensivă împotriva paradisurilor fiscale.

Liderii europeni din G 20 s-au mai angajat să nu recurgă la
măsuri protecţioniste, în pofida crizei actuale.

Primul-ministru britanic Gordon Brown, care va găzdui
summit-ul G20, a spus reporterilor de la Berlin că este necesar să
se realizeze o coordonare la nivel mondial împotriva crizei
financiare. El a sugerat că, deşi 3 trilioane de dolari au fost deja
investite de guverne pentru a stimula economia mondială,
instituţiile financiare internaţionale ar trebui să vină cu cel puţin
500 miliarde dolari pentru combaterea crizei financiare.

Pe de altă parte, Preşedinţia cehă a Uniunii Europene şi şeful
Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, au declarat că
recapitalizarea excesivă, care conduce la naţionalizarea
instituţiilor bancare, ar putea submina piaţa comunitară. Trichet a
avertizat că nu există nici o cale evidentă pentru a restabili
încrederea în pieţele financiare, din cauza lipsei unei prognoze
clare a evoluţiilor viitoare.

Tot duminică, dar în Thailanda, la Phuket, a avut loc reuniu
nea specială a miniştrilor finanţelor din cele 10 state membre ale
ASEAN plus China, Japonia şi Coreea de Sud (10+3).

"Planul de acţiune pentru menţinerea stabilităţii economice şi
financiare din Asia" adoptat, prevede accelerarea procesului de
operaţionalizare a Iniţiativei Chiang Mai Multilateralization
(CMIM), un grup regional de rezervă financiară pentru intervenţie
în caz de flux de valută deficitar. Acordul are ca scop asigurarea

stabilităţii regionale a pieţei şi promovarea încrederii în pieţele
financiare. În conformitate cu Planul de acţiune, 120 miliarde
dolari, în loc de 80 miliarde dolari prevăzuţi iniţial, vor fi injectaţi în
fondul de rezervă. Grupul ASEAN + 3 a iniţiat Chiang Mai
Initiative (CMI), un aranjament bilateral de conversie valutară, în
urma crizei financiare din Asia, 1997, în dorinţa de a ajuta ţările
afectate de o posibilă lipsă a fluxului de capital străin. În mai 2008
s-a convenit transformarea CMI în CMIM, fiecare ţară contribuind
cu o cotă-parte la un fond de rezervă comun care să facă faţă
scenariului unei crize financiare.

Miniştrii prezenţi au convenit, de asemenea, stabilirea unui
mecanism independent de supraveghere regională pentru a
promova monitorizarea economică în regiune.

Reuniunea a reiterat importanţa Asian Bond Market Initiative
(ABMI). Reuniunea a convenit iniţierea unei noi foi de parcurs
care se concentrează pe promovarea de emitere de monedă
locală exprimată în obligaţiuni de stat, pe îmbunătăţirea cadrului
juridic şi consolidarea infrastructurii de obligaţiuni pe pieţele din
regiune.

A fost reafirmat rolul important pe care îl de BancaAsiatică de
Dezvoltare (ADB) în atenuarea impactului turbulenţelor financia
re globale şi furnizarea de capital necesare pentru creşterea
regională, axat în special pe dezvoltarea infrastructurii de
creditare şi de finanţare comercială în regiune.

Întâlnire a avut loc înainte de al 14- lea Summit ASEAN
programat pe 27 februarie - 1 martie în Cha-am, Thailanda.

La începutul săptămânii, Casa Albă a găzduit un summit pe
teme fiscale.

Preşedintele
Obama s-a anga
jat luni să ţinteas
c ă M e d i c a r e ,
subvenţiile pentru
fermieri, reduce
rile fiscale pentru
companiile care
exportă locuri de
muncă în străină
tate, în proiectul
de buget propus
p e n t r u 2 0 1 0 .
Î n t o r c â n d u - ş i
a ten ţ i a de la
obiect ivele pe

termen scurt de stimulare economică spre disciplina fiscală pe
termen lung, Obama a spus că va cere Congresului ca orice
creşteri de cheltuieli sau reduceri fiscale să fie plătite, mai
degrabă decât să fie adăugate la un deficit de 1.3 mii de miliarde
dolari. "Dacă vrem să cheltuim, va trebui să găsim unde să
reducem în altă parte", a spus Obama.

Accentul pe tăieri în buget a venit când preşedintele şi
consilierii săi economici au găzduit un neobişnuit "Summit de
responsabilitate fiscală" la Casa Albă, cu membrii Congresului şi
experţi din afară. Wall Street nu a fost impresionat; indicele
industrial Dow Jones a scăzut 251 de puncte, la aproape cel mai
scăzut nivel în ultimii 12 de ani.

Unele dintre problemele abordate în timpul Summit-ul de luni:
Creşterea impozitelor. Un senator republican a atras atenţia

că ridicarea taxelor pentru cei bogaţi în 2011 ar putea "ucide
această recuperare pe care o încercăm". Secretarul Trezoreriei a
răspuns, "vom fi foarte atenţi".

Reducerea costurilor de îngrijire medicală. Fără a fi în
consens sau chiar să accepte zonele de reducere bugetare,
legislatorii au spus că publicul trebuie să fie implicat, precum şi că
anumite cuvinte nu trebuie să fie utilizate. Referire la "Socialized
medicine," formulare folosită de Obama.

Reducerea costurilor de apărare. Senatorul John McCain,
adversarul lui Obama în alegerile de anul trecut, a avertizat
asupra costului achiziţiei de noi elicoptere prezidenţiale. Un nou
parc de 28 elicoptere Marine One au un cost estimat de 11.2
miliarde dolari. Obama a fost de acord: "Elicopterul pe care îl am
acum pare perfect adecvat pentru mine."

La interval de o zi, într-o atmosferă mult mai sobră, preşe
dintele s-a adresat pentru prima oară Congresului, prezentând
planurile sale în legătură cu bugetul federal şi alte măsuri împo
triva crizei financiare pe care le are în vedere în viitorul apropiat.

-
-

-

-

-

-
-
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-

-
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Sta]ia polar@ "zero emisii"
Patruzeci de ani de la închiderea bazei King

Bauduin, Belgia a inaugurat o revoluţionară sta
ţie de cercetare ştiinţifică, Princess Elisabeth,
care combină tehnologiile de ultimă oră şi un
total de respect pentru mediu, pe 15 februarie
2009. Staţia "zero emisii" este singura staţie
care a fost construită în întregime în timpul Anul
Polar Internaţional (2008).

Belgia are o lungă istorie de activitate ştiinţi
fică în Antarctica, datând din 1897, an în care o
expediţie belgiană, după ce a petrecut o întregă
iarnă polară, s-a întors cu un important bagaj
ştiinţific recoltat. Revenirea Belgiei înAntarctica
a fost şaizeci de ani mai târziu, pentru a construi
Staţia Bauduin care a funcţionat până în 1967.
Acesta a fost modul în care Belgia a sărbătorit
Anul Internaţional Geofizic, 1957-58 geofizice,
un eveniment-cheie pentru colaborarea ştiinţifi
că internaţională, care a condus la semnarea
TratatuluiAntarctic în 1959.

-

-

-

Premii pentru un mediu
urban verde

Stockholm şi Hamburg au fost desem
nate primele „capitale verzi” din Europa.
Budapesta câştigă premiul Săptămânii
europene a mobilităţii.

În această eră în care 74% din popula
ţia Uniunii Europene trăieşte în oraşe cu
peste 5000 de locuitori, nevoia de dezvol
tare urbană durabilă şi ecologică devine
din ce în ce mai acută. UE încearcă să
încurajeze tocmai acest lucru, prin acorda
rea premiului „Capitala europeană verde” .
Acest titlu, deţinut timp de un an, promo
vează mediul urban ecologic şi recunoaşte
eforturile depuse de autorităţile locale
pentru a rezolva problemele de mediu.

Stockholm şi Hamburg sunt primele
oraşe care au obţinut această distincţie.
Capitala suedeză va fi Capitală europeană
verde în 2010, iar Hamburg va prelua
ştafeta în 2011.

Juriul a fost impresionat în mod special
de amplul program de îmbunătăţire a cali
tăţii vieţi pus în practică de municipalitatea
din Stockholm, care a vizat sistemul de
epurare a apelor, reducerea nivelului de
zgomot, sistemul integrat de gestionare a
deşeurilor, sistemul de taxare a aglome
rării şi creşterea numărului de zone de
recreere, precum plajele.

În Hamburg, oraş cu o populaţie de 1,8
milioane de locuitori, calitatea aerului este
deosebit de bună. Însă de această dată,
premiul i-a fost acordat pentru măsurile de
economisire a energiei în clădirile publice.

Un alt premiu popular - premiul Săp
tămânii europene a mobilităţii, a fost acor
dat oraşului Budapesta pentru eforturile
depuse pe parcursul săptămânii mobilităţii
în vederea sensibilizării publicului la
problema poluării aerului cauzate de trafic,
precum şi a promovării unor alternative
ecologice.

În plus faţă de numeroasele evenimen
te menite să promoveze un sistem de
transport urban durabil, printre care şi o
întrecere între VIP-uri menite să demons
treze eficienţa transportului public, capitala
Ungariei a introdus şi câteva măsuri
permanente. Acestea includ extinderea
zonelor pietonale în centrul oraşului, o mai
bună infrastructură de transport public şi
crearea unor noi culoare pentru biciclişti,
precum şi parcări de tip „park and ride”,
unde conducătorii auto îşi pot lăsa autotu
rismele pentru a-şi continua drumul cu
mijloacele de transport public. Celelalte
finaliste au fost oraşele Almada (Portuga
lia) şi Zagreb (capitala Croaţiei).

Organizată începând cu anul 2002,
Săptămâna europeană a mobilităţii se
desfăşoară în perioada 16-22 septembrie
şi este dedicată mobilităţii durabile. Urmă
toarea ediţie se va axa pe contribuţia trans
portului urban la schimbările climatice.
Activităţile vor viza, încă o dată, interzice
rea accesului autovehiculelor pe anumite
drumuri din Europa.

-

-

-
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Reuniuni financiare
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Vând piese Trabant 604:
carcas

şi
pentru dezmembrare.Autoturis
mul este în stare bun

şin

ă cutie viteze, cilindru
motor 2, piston cu segmenta 2,
roată completă 1. Tel. 0355-
806581, 0255-250625.

Dezmembrez tractoare
U650, piese foarte ieftin. Tel.
0755-615558.

Vând Dacia 1410 urgent

ă. Tel.
0355-809615.

Vând bloc motor de tractor
650U, 2.000 lei neg. stare
perfectă. Tel. 0755-615558.

Vând rulotă albă, 2 locuri,
chiuvetă, aragaz, pat, masă.
700 €. Tel. 0755-615558.

Vând piese Matiz, ieftin. Tel.
0755-615558.

Vând Dacia 1310, acte la zi,
verificare 2010, 850 lei. Tel.
0755-615558.

Persoană fizică închiriez
garaj în Govândari, în spate la
Victoria. Tel. 0744-849624.

Vând dubă de marfă cu 3
locuri, înscrisă, verificare 2010,
2.500 €. Tel. 0755-615558.

ă

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

ă

-

D
-

Vând urgent redresor pentru
înc

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

Vâ
. 00 lei. Tel. - .

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

nd tractor cu remorc
10 0 0755 615558

Vând în G taia cas

.

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

Vând în G

Vând apartament c

c ţ
, în Re ţa

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

Vând cas
ţ negociabil. Tel. 0746-

287931.
Persoan

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

Vând apartament 3 camere,
decomandat, în Re ţa, zon

ţ 32.000 €
neg. Tel. 0770-497364.

ţ

ţ negociabil.
Tel. 0722-545196.

Persoana fizic

ţa, exclus Govândari. F

Ţerovei, preţ negociabil. Tel.
0766-709981.

Particular vând de urgenţ
ţa gasonier

-

-
ţit,

2 b ţ

ţ avantajos. Tel.
0740-250131.

Vând cas -

ţul Bihor, cu 2 ca-
mere, buc

ţ informativ: 80.000 lei. Tel.
0761-361014.

ă ă 2
camere, 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.

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

4 . Tel. 0770-751533.
ăr în Re

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

ă în Boc
ă, pre

ă fizică, vând cămin
cu 2 camere cu îmbunătă

ă
centrală. Inf. tel. 0744-760618.

Vând apartament 2 camere,
parter, Moroasa. Pre

Schimb apartament 2 came-
re cu cămin 2 camere + dife-
ren ă. Tel. 0770-497364.

Primesc elevă în gazdă. Rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.

ă cumpăr
apartament 2-3 camere în
Re ără
intermediari. Tel. 0742-070599.

Vând 2 ha teren pe Valea

ă
în Re ă îngrijită,
u ă metalică, termopan, zugră
vită în alb. Tel. 0740-203333,
0355-801355 sau 0255-
230333.

Închiriez hală în Boc
ălzire, termopane, apă,

gaz, trifazic, acces tir, etc. 2
€/mp, u

ătă
ăi, termopane, faian ă,

gresie, izolat. Tel. 0723-894929.
Vând sau închiriez clădire cu

etaj
ă

ă situată în Su
placu de Barcău, str. Minerilor
nr. 37, jude

ătărie, cămară, terasă
rustică, curte ădină mare.
Pre

.

Cump

A

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

Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, pre

şi

şi
şi

şa Româ-
n

şi

şi

şi
ş

şa, 270
mp, înc

şor negociabil. Tel.
0723-689971.

Vând apartament cu 3 ca
mere decomandat, îmbun

şi teren 7.000 mp cu ieşire
la cale ferat şi DN57, totul
betonat, pre

şi gr

�

�

�

�
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Imobiliare Matrimoniale
Domn manierat, 45/175/76,

antialcool, , ochii verzi,
doresc cuno ă cu o doamnă
sterilă pt. prietenie, căsătorie.
Tel. 0355-804182 sau 0731-
754476.

ă. Tel. 0726-
261409 rog seriozitate.

şaten
ştin

şoarelor care
ştiu ce vor de la via

ţ

ţe
doamnelor domni

ţ

Ofer dragoste, tandre

Schimb apartament 2 came-
re confort 2 cu garsonier

ţ

ţiu în
Re ţa. Tel. 0724-921363.

Particular, vând în Re ţa o
garsonier

-

-
-

ţiri. Preţ 22.000 € neg. Contact
florin_calugaru@yahoo.com

Persoan
ţa sau în satele din

apropiere. Tel. 0724-349258.
Vând apartament 3 camere

decomandat, îmbun ţit, 2 b
ţ

-

ţiu birou,
70mp, Bloc 800, etaj 3, complet
amenajat, compus din 2 birouri
separate, hol, grup sanitar.
Negociabil. Tel. 0724-009849.

Persoan
ţiu comercial în Govândari,

în spate la Victoria. Tel. 0744-
849624.

Vând apartament cu 3
camere în Lunca, conf. I, deco-
mandat, central

ţ -

-

-

Vând cas

ţit
ţa,

ţa sau Boc
ţ

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

ţa
sau Boc

ţit
ţ . Tel.

0355-803955.

ă +
diferen ă. Tel. 0741-731203.

Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-5066785.

Vând teren

ă pe Tineretului - 5,
termopan, u ă metalică, deose
bită Tel. 0355-801355, 0740-
2033333, 0255-230333.

Vând garsonieră Al. Tinere
tului bl. 5, et. 7/9 fără îmbună
tă

ă fizică cumpăr
casă în Re

ătă ăi,
gresie, faian ă, termopane

ă. Tel. 0723-894929.
Vând apartament cu 2

camere, et. 1, bloc 4 etaje cără
midă, zonă centrală, 40.000 €
negociabil. Tel. 0745-376984,
0771-625734.

Vând casă în cartier al
Severinului, 200 mp teren, apă
curentă, termopane, u ă metal,
24.000 lei neg. Tel. 0755-
615558.

De vânzare spa

ă fizică închiriez
spa

ă termică, 2 băi,
boxă, utilat

ă cămin,
parter, cu apartament 2 camere
plus diferen ă. Tel. 0034
664862955

Cumpăr sau preiau aparta
ment cu dator i i , o fer o
garsonieră 1 cameră parter, pe
Constructorilor. Tel. 0034
664862955.

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

şi spa
şi

şi

ş

şi

şi
central

ş

şi mobilat modern.
Tel. 0742-894272, 0356-
112671.

Închiriez garaj pe strada 24
Ianuarie. Tel. 0770-753094.

Schimb garsonier

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

Pierdut geant
-

ţ 850 lei negociabil.
Tel. 0355-415587.

ţ
1 300 lei, canapea de piele,
1 000 lei, covoare persane de
lân ţ 300 lei. Tel. 0770-
497364.

ţuic
ţie proprie în cantit ţi

mari la preţ avantajos. Tel.
0746-936971.

Vând instant gaz pt. ap

ţite

ţ
1.500 lei negociabil. Tel. 0722-
926332.

ă neagră pe
traseul Prislop - Semenic, dumi
nică, 22.02.2009. Găsitorul este
rugat să sune la nr. de tel. 0355-
807565 sau 0748-142175.

ă, în
interior. Pre

Vând TV color N i metalizat
la 280 lei neg., o pereche de
boxe de cameră de 60 W la 80
lei neg. el. 0742-377640.

Cumpăr orice produs elec-
tronic: televizoare, calculatoare,

-uri bune
0742-377640.

Vând mobilă sufragerie, pre

ă, pre

ă de prune din
produc ă

ă
caldă, italian, aproape nou, 17
l/min, 280 lei neg. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

Vând Play Station 2, cu cip li
2 manete. Tel. 0729-133187.

Vând fierbător apă automat
1,7 L - 40 lei ă albă 40
lei, ambele noi. Tel. 0255-
230357 după ora 15.

Vând dună, plapumă, pernă
ă. Tel.

0355-803581, 0255-250625.
Vând pult din pal, negru

pentru magazin

ă
cu

ă ro
ă ora 18. Pre

Vând 2 uşi pentru cas

şi defecte.

şi chiuvet

şi covor în stare foarte bun

şi rafturi. Tel.
0745-425904.

Vând banc abrig 200 lei. Tel.
0755-615558.

Vând banc abrig, necesit
şi motor. 300 lei neg. Tel.

0755-615558.
Vând hidrofor nou. Tel.

0755-615558.
Vând set canapea + 2 fotolii -

piele ecologic şie, vechime 1
an. Vizionabil dup

e

T

dvd Tel.

.

.

Vând

Oferte-Cereri

de Serviciu

Auto-Moto-Velo

6

V

Vând Matiz, august 2002,
aer condi

ândAro 243, motor Bra

ţionat, radiocasetofon,
unic proprietar, 81.000 km,
ro

şov,
4x4, stare impecabil

şiniu, metalizat, ideal pentru
vân

şu, 2.900 € neg. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

ă, culoare
vi

ătoare. Tel. 0742-175006,
0355-418880.

Vând Citroen Visa diesel
stare bună, înmatriculat, 400 €.
Tel. 0768-407463.

Închiriez limuzină decapo
tabilă de epocă 1948 pt. nun

ări interioare,
exterioare, construc

ă, marmură, laminate,
zugrăveli, teracote,

ări, acoperi
ă. Pre

ă

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

-
ţi,

ocazii, www.dekaraso.ro Tel.
0770-495824, 0742-773016.

Execut renov
ţii, gresie,

faianţ

ţuri minime. Tel.
0743-907757.

Doamna în domeniul refle-
xoterapiei fac masaje doamne-
lor care doresc la domiciliu lor
sau al meu, preţ avantajos. Tel.
0721-809951.

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

C

ţ

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

şeminee,
mansard şuri, ziduri
de piatr

şi

ş
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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

ţ
ţ

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

ţa construit

-

ţ 500.000 € Tel. 221529,
0720-038774.

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

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

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

ţie în ro
ţa, Camera de

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

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

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

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

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

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

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0720-038774

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

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

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

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

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

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

-

situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Pre

.

-

. .

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

Vând spa

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

.

Vând cas

Ofer spre închiriere spa

ă
ă termică si termopane, modificat

după proiect, par ial mobilat,

ă, Re
ă de 1 536 mp,p+3,

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

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

operator în ora

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei
în suprafa

ş

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

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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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

16 feb. 9 102,4439
17 feb. 9 105,5131
18 feb. 9 105,9149
19 feb. 9 105,3014
20 feb. 9 107,0769
23 feb. 9 105,7750
24 feb. 9 106,4935
25 feb. 9

0
0
0
0
0
0
0
0 102,3942

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

3,36
3,34

,

3,42
3,40
3,38

3,32
3,30
3,28
3,26
3 24
3,22

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25

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

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


DE VĂZUT LA TV:
PATINAJ ARTISTIC: Campionatul Mondial de Juniori

Vineri Eurosport ora 19:30
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Franta - Tara Galilor

Vinri TVR 2 ora 22:00
RUGBY: Cupa Europeana a Natiunilor: Romania - Rusia

Sambata TVR 2 ora 14:00
HANDBAL FEM: Liga Campionilor: Krim - Oltchim Rm. Valcea

Sambata Sport.ro ora 18:45
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Slovenia

Duminica Eurosport ora 11:45
HOCHEI: Liga Nationala: HC Csikszereda - Steaua

Duminica Sport Klub ora 20:00
FOTBAL: Cupa Italiei: Lazio Roma - Juventus Torino

Marti Sport Klub ora 21:45
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Steaua - UCM Resita

Miercuri Sport.ro ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
27 - 28 feb: SCHIALPIN - Coborare si Super G, fem, Bulgaria;
27 feb - 01 mar: SUPERBIKE - Prima etapa dinAustralia;
27 feb - 01 mar: FOTBAL- Incepe returul Ligii I de fotbal;
01 - 03 mar: MOTOGP - Teste premergatoare, Qatar.

HANDBAL
Oltchim obtine a doua victorie in Liga Campionilor.

HCM Constanta s-a calificat in sferturile Cupei Cupelor.

UCM Re

S-au stabilit adversarii pentru echipele române

Formatia feminina de handbal Oltchim Ramnicu Valcea s-a impus,
simbata, in fata gruparii maghiare Gyor, scor 28-26 (16-14), intr-un
meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor. Oltchim a urcat pe
primul loc in Grupa princiapla 2, cu 4 puncte (+7), urmata de Gyor,
care are tot 4 puncte, dar un golaveraj inferior (+6). Pe locul 3 se
afla Buducnost Podgorica, cu doua puncte, iar pe ultima pozitie,
Krim Mercator Ljubljana, 0 puncte. Ultimele doua echipe au un joc
mai putin disputat. Oltchim va juca urmatorul meci cu formatia Krim
Ljubljana, la 28 februarie, in deplasare.

Echipa de handbal masculin HCM Constanta s-a calificat in
sferturile de finala ale Cupei Cupelor, dupa ce a invins pe teren
propriu, cu scorul de 31-20, echipa slovaca Tatran Presov, in
mansa secunda a optimilor competitiei. In tur, HCM Constanta
fusese invinsa, cu scorul de 33-25.

şi

şti din
Cupele Europene la handbal!

ţa a defilat. Cî ţii a
Challenge Cup, Re ţa selecţionerului Aihan Omer se apropie de
al treilea succes consecutiv în Europa. UCM s-a calificat în
"sferturi" de o manier

ţa va juca împotriva
formaţiei sârbe RK Proleter Naftagaz, primul meci urmând s

ţia UHK Krems, man
ţa Bac ţiei BSV Bern Muri,

primul meci urmând s ţia. Primul meci

ţa va da piept cu Pevafersa Valladolid în sferturile Cupei
Cupelor! Prima man

ţa, pe 4 sau 5 aprilie.

ştig
şi

ştigînd ambele manşe cu
macedonenii de la Vardar Skopje: 31-20 în tur şi 32-26 în retur.

UCM Reşi

şa tur urmând s
Ştiin

ş

ătoarea ultimelor două edi

ă categorică, cî

ă aibă
loc pe terenul echipei române. Echipa CSU Suceava va întâlni
forma ă aibă loc în Austria.
Echipa ău va juca împotriva forma

ă aibă loc în Elve va avea loc
la 28 sau 29 martie, returul fiind programat în 4 sau 5 aprilie. HCM
Constan

ă va avea loc în Spania, la 28 sau 29 martie,
returul fiind programat la Constan

SPORTURI DE IARN~
Eva Tofalvi a ocupat locul

14 in proba cu startul in masa
la Campionatele Mondiale de
Biatlon.

Locul 8 pentru stafeta
Romaniei la Campionatele
Mondiale de Biatlon.

Cea mai valoroasa bi-
atlonista romana a momentului
s-a clasat pe locul 14 in
concursul cu startul in masa
desfasurat, duminica, in ultima
zi a Campionatelor Mondiale de
la Pyong Chang (Coreea de
Sud). Sportiva romana a par-
curs traseul de 12.5 kilometri in
35 de minute, 40 de secunde si
3 zecimi, inregistrand o intar-
ziere de 1:22.0 fata de rusoaica
Olga Zaitseva, cea care a
obtinut medalia de aur.

Tofalvi a ratat trei tinte in
poligon, cate una la fiecare din
primele trei treceri, doar ultima
tragere fiind facuta cu zero.
Podiumul a fost completat de
slovaca Anastasya Kuzmina si
sueda Helena Jonsson., sin-
gura biatlonista care a incheiat
cursa cu nicio tinta ratata fiind
ucraineanca Vita Semerenko,
clasata in final a patra. In proba
cu startul in masa au participat
cele mai bune 30 de biatloniste
ale momentului.

Stafeta
feminin de biatlon a Romaniei s-
a clasat pe locul 8 la Campio-
natele Mondiale desfasurate in
statiunea Pyong Chang din
Coreea de Sud. In componenta
Dana Plotogea, Eva Tofalvi,
Mihaela Purdea si Alexandra
Stoian, echipa Romaniei a in-
cheiat traseul de 24 de kilometri
(4 X 6 km) cu timpul cumulat de
1 ora, 18 minute si 15 secunde,
la peste cinci minute in spatele
primei clasate. Concursul a fost
castigat de echipa Rusiei, locul
doi Germania, pe trei, Franta.

VOLEI
Tomis atacă Final Four-ul Challenge Cup. Gruparea din

Constan ă competi

ă de infarct cu puternica echipă poloneză Jastrzebski
Weigel S.A..

a începutul acestui sezon, Bulent Cadîr, managerul forma
ă forma

ători ne dă speran
ă credem în acest lucru, iar bugetul este unul de nivel european,

tocmai pentru a se crea performan ă”, preciza oficialul. Din păcate,
voleibali ării au părăsit cea de-a doua întrecere
inter-cluburi încă din primul tur, fiind elimina ă de
echipa austriacă Hypo Tyrol Innsbruck, cu scorul general de 4-5.
Conform regulamentului federa

ă din drumul său către turneul final.
Cu un buget de 1,2 milioane de euro, românii au învins, pe

rând, pe olandezii de la Stap Orion Doetinchem, scor general 5-3,
pe gruparea belgiană Euphony Asse Lennik, pe care a surclasat-o
cu un sec 6-1 în dubla man ă,

ă să fie stabilită de forul continental.

ţa a ajuns în primele patru formaţii din aceast ţie.
Pentru a- ţiei, Tomis va avea o
semifinal

L ţiei
Tomis Constanţa, a declarat c ţia de pe Litoral are ca obiec-
tiv turneul final al CEV Cup. „Actualul lot de juc ţa
s

ţ

ţi la mare lupt

ţiei internaţionale de specialitate,
Tomis

ţii, clubul din
Constanţa

şi asigura un loc în finala competi

ştii de la malul m

şi-a continuat parcursul european în Cupa Challenge, acolo
unde nu a putut fi oprit

ş şi pe Mettalurg Zhlohin (Belarus), de
care a dispus cu un dublu 3-1. În aceste condi

şi-a câştigat dreptul de a participa la Final Four-ul
Challenge Cup, care se va disputa în perioada 21-22 martie, într-o
localitate care urmeaz

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 15-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 15 12 0 2 415 359 24p

3. Stiinta Municipal Bacau 15 11 0 3 446 419 22p
4. Dinamo Baumit Bucuresti 15 9 2 4 457 443 20p

HC Odorhei 15 8 1 5 402 406 17
. Steaua MFA Bucuresti 14 7 2 6 430 392 16

7. Univ. Bucovina Suceava
Energia Pandurii Tg. Jiu 15 5 3 7 397 398 13

9. Univ HCM Poli Timisoara 15 5 3 7 393 396 13p
. CSM Medgidia 15 6 1 7 388 396 13

11. Universitatea Cluj 14 5 2 8 405 436 12
HC Minaur Baia Mare 14 5 1 8 353 385 11

13. CS H & V Pitesti 15 1 2 11 380 443 4
CSM D & C Oradea 15 2 0 11 406 478 4

2. UCM Resita 15 11 1 2 456 397 23p

5. p
6 p

14 6 2 6 399 379 14p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

Etapa urm toare: (16/26), 28.02.2009ă : Univ. Bucovina Su
ceava - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; Dinamo Baumit Bucu
resti - Energia Lignitul Oandurii Tg. Mures; UCM Resita - Univ. Poli
Izometal Timisoara; CSM D&C Oradea - Steaua MFA Bucuresti;
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - CSM Medgidia; CS H&V
Pitesti - HC Odorhei; HCM Constanta - Univ. Transilvania Cluj.

-
-

LIGA CAMPIONILOR
Marti si miercuri s-au desfa-

surat meciurile tur din cadrul
optimilor de finala ale Ligii
Campionilor:

Atlético - Porto -
Lyon - Barcelona
Arsenal - Roma -0
Intern - Man. United 0-0

Real Madrid - Liverpool 0-
Chelsea - Juventus -0
Villarreal - Panathinaikos -
Sporting - Bayern 0-

Marti, 24 februarie 2009:

Miercuri, 25 februarie 2009:

2 2
1-1
1

1
1
1 1
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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 17-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 17 11 2 4 25 13 35p
Unirea Urziceni 17 11 1 5 28 14 34
FC Timisoara* 17 10 5 2 32 20 29
Steaua Bucuresti 17 7 8 2 24 13 29
CFR Cluj 17 8 5 4 24 13 29

. U. Craiova 17 7 7 3 23 16 28
7. Rapid Bucuresti

FC Arges 17 8 3 6 24 21 27
9. FC Vaslui 17 7 4 6 19 16 25

. Otelul Galati 17 6 5 6 22 20 23
11. FC Brasov 17 5 8 4 14 13 23

Gloria Bistrita 17 6 3 8 17 17 21
13. Pandurii Tg. Jiu 17 5 6 6 17 22 21

Farul Constanta 17 5 4 8 14 24 19
5. Politehnica Iasi 17 4 4 9 13 25 16p

16. Gaz Metan Medias 17 4 3 10 18 31 15p
17. CS Otopeni 17 2 3 12 14 31 9p
18. Gloria Buzau 17 0 3 14 6 30 3p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

17 8 4 5 22 17 28p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urm toare (18/34) 27.02. - 01.03.2009: Vineri 27.02:

S mb t 28.02.

Duminic 01.03.:

ă

ă ă

ă

â
Poli Iasi - U Craiova (ora 19:00); Steaua - FC Vaslui (ora 20:45,
Antena 1); : Otelul - Medias (ora 15:00); Farul -
Buzau (ora 17:00, netelevizat); FC Timisoara - FC Arges (ora
18:00); Urziceni - FC Brasov (ora 20:30); Bistrita
- Rapid (ora 15:00) ; CFR Cluj - FC Otopeni (ora 18:00); Dinamo -
Pandurii Tg. Jiu (ora 20:30). Meciurile sunt televizate pe GSPTV .
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă
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