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A fost instalat noul prefect de Cara}-Severin
Octavian Tunea, noul prefect al judetului
Caras-Severin, a fost investit oficial in functie vineri. La ceremonia de investire au fost prezenti
parlamentari de Caras-Severin, reprezentanti ai
aparatului administrativ al Institutiei Prefectului,
Consiliului Judetean, sefi ai institutiilor deconcentrate si primari, precum si subsecretarul de
stat in Ministerul Administratiei si Internelor,
Marius Martinescu.

Noul prefect de Caras-Severin, Octavian
Tunea, care a depus juramântul in fata PSS
Lucian, Episcopul Caransebesului, este cel deal 11-lea prefect al judetului. Este de profesie
medic veterinar, are 59 de ani, iar din anul 2004
si pâna in prezent a detinut functia de manager
al Fabricii de Produse Lactate din Oravita.

Octavian Tunea a declarat ca va incerca sa
puna in aplicare noul program de guvernare si
este convins ca va face multe lucruri bune
pentru judet, chiar daca se traverseaza o
perioada grea, din cauza crizei economice. In
plus, noul prefect provine din mediul productiv,
de afaceri. De aceea, spera sa impulsioneze si
institutiile deconcentrate, astfel incât activitatea
acestora sa aduca mult mai multe rezultate.
Fostul prefect al judetului, Ioan Anton Paulescu, si-a incheiat mandatul dupa ce, conform
principiului mobilitatii inaltilor functionari publici,
a fost numit in functia publica de inspector
guvernamental. Paulescu afirma ca pleaca din
functie cu sentimentul datoriei implinite si cu
convingerea ca a facut lucruri importante pentru
judet. Totodata, considera ca schimbarea din
functia de prefect si numirea sa ca inspector
guvernamental este oarecum fireasca.
Presedintele Consiliului Judetean CarasSeverin, Sorin Frunzaverde, vicepresedinte al
PD-L, a precizat ca actualul guvern reuseste sa
pastreze si oamenii care au acumulat
experienta in aceasta perioada, facând referire
la trecerea fostilor prefecti si subprefecti ca
inspectori guvernamentali.
Tot astazi a fost instalat in functie si noul
subprefect de Caras-Severin, Ion Spânu, care il
inlocuieste pe Petru Albert Seres, trecut, de
asemenea, printr-o hotarâre de guvern, in
functia de inspector guvernamental.
E. Franţ

Întâlnire la Veliko Gradişte
În perioada 27 februarie - 1 martie 2009, la Primăria Veliko
Gradişte din Serbia, au avut loc mai multe întâlniri în cadrul
proiectului finanţat de UE ,,Între Baba Caia şi nestematele
pământului" iniţiat de Fundaţia Activity, în parteneriat cu
Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa şi la care Partenerul
transfrontalier este primăria Veliko Gradişte.

La întâlniri partenerul transfrontalier din Serbia va fi
reprezentat de primar Živoslav Lazić, viceprimar Srđan Perić şi
responsabila cu acest proiect Aleksandra Đorđević. Din partea
română va participa, în calitate de expert, Liubiţa Raichici.
Printre altele, se vor stabili datele celor două seminari prevăzute
în proiect, unul în România, unul în Serbia, precum şi data
organizării expoziţiei de minerale a lui Constantin Gruescu.
În urmă cu câteva săptămâni şi Universitatea „Eftimie Murgu“
din Reşiţa a găzduit o întâlnire între partenerii proiectului „Între
Baba Caia şi nestematele pământului". Proiectul derulat de
Fundaţia Activity este finanţat de Uniunea Europeană, prin
Programul România - Serbia PHARE CBC 2006.
La acţiune au participat, pe lângă preşedintele fundaţiei, dr.
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Audien]@
la prefect
Prefectul judeţului CaraşSeverin, Octavian Tunea, va
susţine audienţe, săptamânal,
în ziua de marţi, începând cu
ora 9.00, la sediul Palatului
Administrativ, din Piaţa 1
Decembrie 1918, nr. 1.
Înscrierile în audienţe la
prefectul de Caraş-Severin,
Octavian Tunea, sau la cei doi
subprefecţi ai judeţului, Dorel
Adrian Ursu şi Ion Spânu, se
fac în fiecare zi de luni, între
orele 8.00-16.00, precum şi în
fiecare marţi, între orele 8.009.00, telefonic, la numărul
0255-210.459 - Compartimentul Informare, Relaţii cu
Publicul şi Secretariat, sau
personal, la sediul Instituţiei
Prefectului, Camera 5.
Persoanele care doresc să
obţină o audienţă la conducerea instituţiei, în mod obligatoriu, vor furniza personalului din
cadrul Compartimentului
Informare, Relaţii cu Publicul
ş i Secretariat, numele ş i
prenumele, domiciliul, precum
ş i natura problemei ce
urmează a fi supusă discuţiei.

ing. Nadia Potoceanu, Živoslav Lazić, primarul din Veliko
Gradişte, dar şi redactorul unei televiziuni sârbeşti Đino Josić,
principalul susţinător mediatic al proiectului. Lazić a vorbit
despre necesitatea dezvoltării turismului în comuna pe care o
conduce, dar şi despre evoluţia turismului în zonă, acolo unde un
investitor străin, după ce a achiziţionat 370 de hectare de teren, a
realizat cea mai mare investiţie în turism din Serbia.
De asemenea, Lazić doreşte realizarea unor oferte comune
între Veliko Gradişte şi Băile Herculane şi chiar Reşiţa, astfel
încât turiştii europeni, şi nu numai, să-şi poată petrece concediile
în cele două ţări, cu plata unui singur sejur. Nu în ultimul rând,
acesta intenţionează să găzduiască, în localitatea sa, o expoziţie
cu nestematele lui Constantin Gruescu, fiind impresionat de
muzeul mineralogului din comuna Ocna de Fier. La rândul său,
Đino Josić a precizat că zona Veliko Gradişte reprezintă „poarta
Serbiei spre Uniunea Europeană“, având cele mai bune oferte
de turism din ţară. Următorul seminar din cadrul proiectului se va
desfăşura în luna martie, la Anina, unde vor avea loc reuniuni cu
operatorii de turism din zonă, a precizat Nadia Potoceanu. Conferinţa finală a proiectului, „Stânci şi minerale în istoria Banatului
Montan“, este programată în perioada 24-26 iulie, la Reşiţa. E.F.

stradale precum şi pentru prevenirea şi
combaterea oricăror fapte de natură
judiciară sau economică.
Locul ales pentru desfăşurarea acţiunii
a fost Piaţa Agroalimentară Caransebeş şi
zonele adiacente, unde, în fiecare joi, îşi
desfăşoară activitatea un număr mare de
societăţi comerciale şi producători indivi-
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Ac]iune comun@ Poli]ie - Jandarmerie pentru men]inerea ordinii publice
}i prevenirea criminalit@]ii stradale
Poliţia Municipiului Caransebeş, în
cooperare cu efective din cadrul
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi
Caraş-Severin şi ai Poliţiei Comunitare
Caransebeş, au organizat şi desfăşurat o
acţiune pentru menţinerea ordinii publice,
descurajarea acţiunilor violente, pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii

civica

duali, existând astfel un mediu propice
unui comerţ stradal neautorizat, vânzarea
unor produse contrafăcute sau ţigări
netimbrate iar aglomerarea de persoane
din această zonă favorizează fapte
judiciare stradale, respectiv furturi din
societăţi comerciale, furturi din buzunare
C.F.
sau poşete.
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Cadrele didactice din judeţul Caraş Severin care au avut în ultimii 4 ani o activitate şcolară
performantă vor fi răsplătiţi în această lună cu gradaţii de merit. Aceste gradaţii reprezintă o
bonificare de 25 % la salariu pe o perioadă de 4 ani şi se acordă în urma unei evaluări pentru
fiecare disciplină, evaluare ce se va finaliza vineri, 6 martie. Comisia de evaluare este
condusă de inspectorul şcolar adjunct Paul Şuşoi, iar inspectorul şcolar general Boris Vatzulic
va stabili numărul de gradaţii ce vor fi acordate.

Primarii din localităţile Caraş-Severinului sunt îngrijoraţi de faptul
că nu mai primesc, prin intermediul Direcţiei Judeţene de Sănătate
Publică, laptele praf destinat familiilor cu copii sub greutatea
normală. Aceste cantităţi de lapte, considerat de autorităţile din
sănătate medicament şi nu aliment, se distribuie prin intermediul
unui program naţional de sănătate.

Prefectul solicit@ asigurarea
permanen]ei la prim@rii

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

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 26 februarie 2009
1. Proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 77/12.06.2007
privind solicitarea transferului unor imobile - teren
şi clădiri - (situate în Reşiţa, str. Lupacului, fosta
Cazarmă 2905) din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării în domeniul
public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (Aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 78/12.06.2007
privind solicitarea transferului unor imobile - teren
şi clădiri - (situate în Reşiţa, str. Lupacului, fosta
Cazarmă 2925) din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Apărării în domeniul
public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (Aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea de
către Consiliul Judeţean Caraş-Severin a iniţiativei de concesionare a unei părţi din imobilul Cazarma 1219, (fosta U.M. Nr. 01172 Caransebeş)
(teren şi construcţii) aflat în domeniul public al
judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (Retras)
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea
transferului unui imobil - teren şi clădiri - (în
municipiul Caransebeş, se află în stare de
conservare Cercul Militar din compunerea

cazărmii 1836 în care este inclus şi un Cămin de
garnizoană care la rândul său are în compunere
două blocuri tip cămin şi cu dependinţele
specifice vechii Comenduiri de garnizoană
precum şi amenajări pentru o Popotă militară) din
domeniul public al statului şi administrarea
Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public
al judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (Retras)
5. Proiect hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 167/
29.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului CaraşSeverin, cu modificările şi completările ulterioare.
(Aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei si a statului de funcţii la Teatrul
„G.A. Petculescu” Reşiţa. (Aprobat)
7. Informare cu privire la modul de soluţionare
al petiţiilor pe semestrul II/2008.
8. Raport de activitate al Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin în anul 2008
şi Programul de activitate pe anul 2009.
9. Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene
„Paul Iorgovici”, pe anul 2008.
10. Întrebări. Interpelări.

Summitul european al regiunilor }i
ora}elor
O delegaţie a Consiliului Judeţean Caraş-Severin condusă
de vicepreşedintele Ionesie Ghiorghioni va participa la
Summitul european al regiunilor şi oraşelor ce va avea loc în
perioada 5-6 martie la Praga, Republica Cehă.
Organizată o dată la doi ani de către Comitetul Regiunilor
(CoR), manifestarea va reuni aproximativ 500 de reprezentanţi
aleşi ai autorităţilor regionale şi locale şi preşedinţi ai consiliilor
regionale din Europa.
Una dintre temele ce vor fi abordate în cadrul summitului
este cea legată de viitorul politicii de coeziune, dezbaterea fiind
iniţiată de Danuta Hubner, comisar european pe probleme de
politică regională. Tot cu această ocazie Philippe Maysadt,
preşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), va prezenta
aleşilor locali şi regionali o evaluare în ceea ce priveşte
profunzimea şi durata crizei financiare.
În perspectiva alegerilor europene, summitul de la Praga va
marca şi lansarea unei campanii de mobilizare a regiunilor şi
colectivităţilor locale în favoarea scrutinului din iunie.
Concluziile summit-ului vor fi prezentate de Luc Van den
Brande, preşedintele CoR, tuturor şefilor de stat şi de guvern
reuniţi cu ocazia Summitului de primăvară al Uniunii Europene
şi vor fi transmise participanţilor la întâlnirea grupului G20 din
data de 2 aprilie 2009.
Lavinia Predescu

Proiecte
transfrontaliere la
Vâr}e]
La invitaţia preşedintelui
comunei Vârşeţ din Republica
Serbia, Čedomir Živković, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a
participat ieri, 4 martie la o
dezbatere pe marginea viitoarelor
proiecte transfrontaliere.
Însoţit de Victor Naidan, director executiv al Direcţiei Integrare
Europeană, Mediu şi Informatică
din cadrul Consiliului Judeţean,
Sorin Frunzăverde s-a întâlnit la
Vârşeţ şi cu Ion Macovei, ambasadorul României la Belgrad şi
Gabriel Nicola, consul general al
României la Vârşeţ. În cursul aceleiaşi zile preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin a
efectuat şi o vizită la Concernul
„Hemofarm” din Vârşeţ.
Lavinia Predescu

Prefectul judetului Caras-Severin, Octavian Tunea, a convocat
pentru miercuri, incepând cu ora 12.00, Comitetul pentru Situatii
de Urgenta. Domnia sa a dispus si instituirea serviciului de
permanenta la toate primariile din zonele de risc, in caz de
iminenta a producerii unor situatii de urgenta.
Totodata, reprezentantul Guvernului in teritoriu va efectua pe
parcursul zilei o serie de controale, in ceea ce priveste asigurarea
permanentei. Masurile au fost luate ca urmare a avertizarii hidrologice, emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
Apelor, pentru intervalul 4 martie, ora 12.00 - 6 martie, ora 16.00.
De asemenea, Octavian Tunea a cerut comisiilor locale pentru
situatii de urgenta, urmarirea atenta a evolutiei fenomenelor
meteorologice, la nivelul localitatilor, pentru a putea interveni in
timp util daca situatia o va impune. Trebuie sa se aiba in vedere
curatirea podurilor, a podetelor sau subtraversarilor, precum si a
rigolelor in zonele in care se colecteaza scurgerile de pe versanti.
Reamintim ca la nivelul judetului Caras-Severin a fost emisa
avertizarea Cod Portocaliu pe Bârzava si, respectiv, Cod Galben,
pe Timis, Caras Nera si Cerna.
Dupa cum se cunoaste, Codul Portocaliu reprezinta risc de
viituri generatoare de revarsari importante, cu impact semnificativ
asupra vietii colectivitatilor si sigurantei bunurilor si persoanelor,
cu depasiri ale cotelor de inundatie.
Codul Galben inseamna risc la viituri sau cresteri rapide ale
nivelului apei, care necesita o vigilenta sporita, depasiri ale cotelor
de atentie.
Elena Franţ

Inspectoratul Teritorial de Munc@
Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) din
Caraş-Severin au trecut din această lună la executare silită în
vederea recuperării creanţelor fiscale datorate statului de unii
angajatori.
Este vorba de toţi angajatorii care nu au efectuat plăţile
pentru comisioanele datorate şi neachitate ITM din judeţ.
După cum susţine inspectorul şef al ITM Caraş-Severin,
Ioan Jura, toţi angajatorii care nu au depus la sediul instituţiei
statele de plată şi declaraţiile fiscale inclusiv pentru perioadele
în care firma nu a avut activitate, adică a fost 'pe zero',
începând cu data de 16 martie vor fi supuse unor controale şi se
vor aplica amenzi cu valori cuprinse între 3.000 şi 6.000 de lei.
În conformitate cu prevederile legii, privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, angajatorii sau
lichidatorii judiciari după caz au obligaţia de a depune declaraţiile fiscale cu privire la comisionul datorat ITM Caraş-Severin,
chiar şi în situaţia în care firma se află în inactivitate temporară
şi nu constituie fond de salarii pentru perioada respectivă. E.F.

Evaluarea s@n@t@]ii în Cara}-Severin
Puţin peste jumătate din populaţia judeţului Caraş-Severin a
profitat de programul naţional de evaluare a sănătăţii, program
iniţiat în anul 2007 de către Ministerul Sănătăţii. De la debutul
programului, din luna iulie a anului 2007 şi până la sfârşitul lunii
ianuarie a acestui an, s-au prezentat la medic în vederea evaluării
stării de sănătate aproape 200 de mii de cărăşeni. Avantajul
acestui program a fost posibilitatea realizării investigaţiilor
medicale şi la persoanele neasigurate, peste 17 mii de cetăţeni
aflaţi în această situaţie profitând de analizele gratuite oferite de
Ministerul Sănătăţii. În urma realizării de către medicii de familie a
riscogramelor individuale au fost depistate aproape 70 de mii de
persoane ca prezentând risc de îmbolnăvire cu una sau mai multe
boli. Într-un clasament al bolilor la care sunt predispuşi cărăşenii,
diabetul zaharat, un număr de 63 de mii de persoane, respectiv un
procent de 32 % din cei evaluaţi şi un procent de 90% din
persoanele care au fost identificate ca prezentând risc de boală,
sunt predispuse la îmbolnăvire cu această boală.
Elena Franţ

l Imobilul ANL din cartierul reşiţean Moroasa II, dat în folosinţă în toamna anului trecut, se confruntă cu o serie de probleme
neplăcute pentru locatarii săi l O persoană înecată a fost găsită în albia râului Cerna, în zona podului de beton care face accesul în
statul Bârza. Poliţiştii au stabilit că este vorba despre Gheorghe C., de 71 de ani, din Piteşti, Argeş l S-a propus înfiinţarea unui
centru de cercetare a istoriei Banatului în capitala Austriei l Deşi numără aproximativ 8.000 de şomeri, judeţul stă foarte prost la
oferta de locuri de muncă l Până în 15 mai, agricultorii îşi pot depune cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă l
l Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri“ se prelungeşte până în data de 27 martie l În
judeţ va fi implementat proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în Caraş-Severin“ l Vineri, 6 martie, ora 17, în Sala
Lira a Liceului de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa va avea loc un spectacol realizat de Corul „Menestrelul” l
Agenţia de Credite vine să ofere celor interesaţi
Senatorul Partidului Democrat-Liberal în universitare de licenţă şi studii universitare de masterat
Colegiul 2, Iosif Secasan a votat miercuri 25 la zi, posibilitatea de a beneficia, la cerere, de credite informaţiile necesare privitoare la cuantumul creditelor,
februarie, în plenul Senatului, pentru aprobarea Legii
prin care se înfiinţează Agenţia de Credite pentru
Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat
şi Particular Acreditate.
Actul normativ vine să aprobe o ordonanţă emisă
de Guvernul Boc, prin care PD-L doreşte să ofere
studenţilor din instituţiile de învăţământul superior de
stat şi particular acreditate, care urmează studii
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bancare, pentru acoperirea taxelor de studii şi a altor
cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor.
Astfel, dl senator Iosif Secăşan a votat pentru înfiinţarea unei Agenţii de Credite, prin intermediul căreia să
se deruleze toate fondurile necesare creditării
studenţilor. Acest organism este necesar pentru
punerea în practică a demersurilor guvernamentale de
sprijinire a procesului de educaţie, la nivel înalt.

precum şi condiţiile de acordare şi rambursare a
creditelor.
Respectiva instituţie va funcţiona în subordinea
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, are
calitatea de ordonator terţiar de credite.
Legea a fost adoptată de plenul Senatului şi
urmează procedura de aprobare şi în Camera
Deputaţilor, înainte de a merge la promulgare.
Elena Franţ

Episcopia Caransebeşului va organiza
duminică, 8 martie, o manifestare cu titlul
„Duminica Ortodoxiei” . Programul
cuprinde prezentarea filmului documentar
„Istoria Ortodoxiei” şi recitalul grupului
„Katharsis”.

Steaua - UCMR 27-25
Pentru meciul cu Steaua de miercuri
seară seară, din Sala Sporturilor din
Chiajna, Aihan Omer nu a putut conta pe
trei jucători extrem de importanţi în
angrenajul echipei, Butulija, Tucanu şi
Pasic, primii doi accidentaţi, iar ultimul,
fără drept de joc. După o primă parte a
campionatului mai puţin fastă, Steaua a
câştigat toate cele trei meciuri jucate în
acest retur, campioana fiind într-o
evidentă creştere de formă, dovedită şi
în meciul de miercuri seara. Deşi a fost
un meci strâns accidentările din
gruparea reşiţeană şi-au spus cuvântul,
lipsa lui Butulija fiind esenţială în
economia partied.

Deşi departe de fotoliul de lider, Steaua şi-a întărit moralul prin victoria în faţa
elevilor lui Aihan Omer, aceştia din urmă
rămânând deja destul de departe de
liderul HCM Constanţa, pe care e greu
de crezut că-l mai poate surclasa. Şi asta
în condiţiile în care Adrian Chebuţiu,
preşedintele UCM Group sublinia că
anul acesta vrea campionatul. Marcatorii
meciului au fost, pentru Steaua - Şania
cu 8 goluri, Rudici cu 6, Mazilu cu 4,
Novanc şi Vujadinovici cu 3, Stavrositu 2
şi Cian 1. De la UCM Reşiţa cele mai
multe reuşite au aparţinut lui Irimescu 6,
Ciubotaru 4, Stan 4, Paraianu 4, Kraus 3,
Tucanu 1, Filip 1, Rohozneanu 1,
Vaidasigan 1.
C.F.

În Caransebeş au fost verificate din punct de vedere al
asigurării pazei două unităţi bancare, o casă de schimb valutar,
2 case de amanet, o unitate de pariuri sportive şi o agenţie lotoprono. La aceste unităţi au fost efectuate simulări privind
intervenţia echipelor de monitorizare, timpul de intervenţie al
acestora fiind între 2 şi 8 minute de la declanşarea alarmei.

UCMR renun]@ la
Viteza în Coast@!
Clubul Sportiv UCM Reşiţa a făcut
cunoscută Federaţiei Române de
Automobilism Sportiv decizia de a
suspenda organizarea etapelor de
Viteză în Coastă de la Reşiţa, precum şi
neparticiparea echipelor Racing Team
UCMR în sezonul 2009 al Campionatului
Naţional de Viteză în Coastă.

Noi examene pentru studente
După examenul susţinut la Deva,
hadbalistele de la Universitatea Reşiţa
vor juca două partide amicale cu
Bekescsaba FKC, ocupanta locului
patrru în campionatul maghiar. Prima
întâlnire va avea loc joi, 5 martie, de la
ora 16, în Sala Polivalentă din Reşiţa, iar
cea de-a doua, o zi mai târziu.

l Trei luptători francezi, de la Clubul Sportiv Nice, efectuează, începând de
marţi, un stagiu de pregătire de zece zile la Reşiţa, alături de componenţii
secţiei de profil a C.S.Ş.-C.S.M.R l Pe 7 martie UCM Reşiţa joacă cu CSM
Medgidia l Pe 15 martie începe returul Diviziei A la handbal masculin când
Univeristatea Reşiţa va juca la Viitorul 2007 Mediaş l

Te a t r u

Teatrul “G.A. Petculescu” Reşiţa prezintă spectacolul

“Şantaj” de Ludmila Razumovskaia,
regia artistică Nelu Roman,
scenografia
Florica Zamfira.
Din distribuţie fac parte actorii:
Ana-Maria Cizler, Mariana Boghian, Cristian
Brătoiu, Nicolae Pârvulescu, Marius Tudor.

Joi 06.03.2009 ora 12 la sala Lira a Liceului “Sabin Păuţa”
Duminică 08.03.2009 ora 12 la sala Teatrului

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Biserică ortodoxă
Beneficiar: Parohia Reşiţa Govândar II
Proiectant: Barr Sheba SRL Lugoj
Constructor: contract expirat

Sâmbătă, Poliţia Municipiului Caransebeş a
fost sesizată cu privire la faptul că două persoane
au încercat să plătească cumpărăturile făcute la
un punct de lucru al unei societăţi comerciale cu
profil panificaţie, folosind tichete valorice
(bonuri de masă) false.

Accidente rutiere grave cauzate de
impruden]a conduc@torilor auto
În data de 28.02.2009, în jurul orei
11.20, pe Pasajul Superior Lunca Bârzavei din municipiul Reşiţa, s-a produs
un accident de circulaţie, în următoarele
împrejurări: în timp ce L. COSMIN
MARIAN, de 26 ani, din Reşiţa,
conducea un autoturism din
direcţia Intim Triaj, nu se asigură corespunzător la efectuarea manevrei de schimbare a
benzii de circulaţie, pierde controlul volanului şi se răstoarnă
în afara părţii carosabile.
În urma producerii accidentului nu au rezultat vătămarea
corporală a vreunei persoane,
ci doar avarierea autoturismului, pagubele estimate fiind
de aproximativ 5.000 lei.
Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ,
Acesta a fost sancţionat conform art.
54, al. 1, din O.u.G. nr. 195/2002, privind
circulaţia pe drumurile publice.
Duminică, 01 martie 2009, în jurul
orei 10.00, pe strada Calea Timişoarei
din municipiul Reşiţa, la intersecţia cu
strada Ciprian Porumbescu, s-a produs
un accident de circula - ţie,
soldat cu vătămarea cor-porală
gravă a două persoane.
În timp ce V. DANIEL-ALIN,
de 24 ani, din municipiul Reşiţa,
conducea un autoturism din direcţia Centrul Civic - Triaj, într-o
curbă la stânga, nu adaptează
viteza de deplasare la condiţiile
de drum, carosabilul fiind
umed, derapează şi pătrunde
pe contrasens, unde intră în
coliziune cu o autoutilitară
condusă regulamentar de B.
MIHAIL, de 40 ani, din Reşiţa.

În urma accidentului a rezultat
rănirea gravă a celor doi conducători
auto, care au fost internaţi sub
supraveghere medicală la Spitalul
Judeţean din Reşiţa.

˝Cei doi conducători auto au fost
testaţi cu aparatul etilotest rezultatele
fiind negative. Faţă de V. DANIEL-ALIN
se continuă cercetările sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă, faptă prevăzută şi
pedepsită de art. 184 Cod Penal˝ ne-a
transmis sinsp Ştefan Radu.

Intoxicaţi cu monoxid de carbon
Luni, 02 martie a.c., în jurul orei 14.00, dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Caraş-Severin a fost sesizat prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de
Urgenţă 112 cu privire la faptul că într-un imobil de pe strada Rândul III din
municipiul Reşiţa, este posibil ca două persoane să fie decedate.
În baza sesizării, la faţa locului s-a deplasat o echipă de cercetare din cadrul
Poliţiei Municipiului Reşiţa ce a constatat că în imobil se aflau cadavrele a două
persoane, care au fost identificate ca fiind Lolea Sorin de 39 ani şi fiul acestuia Lolea
Cătălin, de 16 ani.
În urma examinării sumare a celor două cadavre s-a constatat faptul că nu
prezintă urme vizibile de violenţă pe corp, nefiind suspiciuni de omor.
˝Din verificările efectuate până în prezent a reieşit faptul că decesul a survenit în
cursul nopţii de 01/02 martie a.c. ca urmare a intoxicării cu monoxid de carbon de la
o teracotă ce nu era izolată corespunzător şi care funcţiona cu gaze naturale.
Cadavrele au fost transportate la Spitalul Judeţean din Reşiţa în vederea efectuării
necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei morţii˝ ne-a transmis sinsp Adriana
Beţa, purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.03.2009
REŞIŢA: Agent vanzari: 1; Ambalator manual: 2; Asistent medical generalist: 8;
Bucatar: 3; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Croitor-confectioner imbracaminte
dupa comanda: 8; Electrician auto: 1; Faiantar: 2; Farmacist de specialitate: 10;
Functionar economic: 1; Infirmiera: 1; Lacatus mecanic: 1; Lucrator comercial: 2;
Lucrator sortator deseuri reciclabile: 1; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie,
mozaic, faianta: 5; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 11; Ospatar: 3; Sofer de
autoturisme si camionete: 2; Statistician medical: 1; Tamplar universal: 1; Vanzator: 3;
Zidar rosar tencuitor: 2; Zugrav: 2;
BĂILE HERCULANE: Agent vanzări: 1; Contabil: 0 + 1 absolvenţi; Muncitor
necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii: 1; Fasonator cherestea: 0 +
1 persoane peste 45 de ani; Functionar economic: 1; Receptioner contractari-achizitii: 0
+ 1 persoane peste 45 de ani; Stivuitorist: 1; Director comercial: 0 + 1 persoane peste 45
de ani; Subinginer mecanic utilaje: 1; Inginer constructii civile: 0 + 1 persoane peste 45
de ani; Sudor cu arc electric: 0 + 5 persoane peste 45 de ani; Lacatus mecanic: 0 + 2
persoane peste 45 de ani; Tehnician sudura: 0 + 2 persoane peste 45 de ani;
BOCŞA: Sofer autocamion: 1; Paznic: 1;
BOZOVICI: Asistent personal al persoanei cu handicap: 3; Dulgher: 1; Muncitor
necalificat in mine si cariere: 2; Secretar administrativ: 1;
CARANSEBEŞ: Confectioner cablaje auto: 150; Incarcator-descarcator: 2;
Manipulant marfuri: 1; Vanzator ambulant: 1; Lucrator comercial: 1; Casier: 2; Muncitor
necalificat in silvicultura: 1; Vanzator: 2;
MOLDOVA NOUĂ: Agent paza: 50; Asistent medical generalist: 1;
ORAVITA: Mecanic agricol: 1; Operator introducere, validare date: 1;
OŢELU ROŞU: Functionar administrativ: 1; Grafician calculator: 1; Muncitor
necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 2;
TOTAL GENERAL: 321
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Firmele care nu ş i-au actualizat
obiectul de activitate conform Clasificării
activităţilor din economia naţională CAEN Rev. 2, în vigoare de la 1 ianuarie
2008, pot beneficia de scutirea de taxe,
până în 2010.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat
modificarea Regulamentului Camerei în
sensul ca solicitarea de începere a urmăririi
penale a unui ministru deputat să fie
aprobată cu votul majorităţii deputaţilor
prezenţi la şedinţă.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscala (ANAF) a
lansat în dezbatere publică un proiect de ordin pentru
aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi
care nu au depus nici o declaraţie la două termene
consecutive şi cărora nu li s-a aprobat la cerere, un
regim derogatoriu.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

Medicamente compensate

l Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu
tâmplărie performantă energetic,
l Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului
peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei,
l Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în
care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente
la parter,
l Lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor
montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe
precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor
de izolare termică,
l Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.
Odată cu efectuarea acestor lucrări de intervenţie se
pot executa şi următoarele lucrări, justificate din punct de
vedere tehnic în expertiza tehnică şi/sau auditul energetic:
l Lucrări de reparaţii la elementele de construcţie care
prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează
funcţionalitatea blocului de locuinţe, inclusiv de refacere în
zonele de intervenţie,
l Lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a
agentului termic pentru încălzire aferentă părţilor comune
ale blocului de locuinţe.
Etapele necesare implementării programelor locale
sunt următoarele:
l Identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe,
l Înştiinţarea asociaţiilor de proprietari de către primării
privind posibilitatea înscrierii în programul local,
l Hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local şi semnarea contractului de mandat,
l Proiectarea lucrărilor de intervenţie,
l Executarea lucrărilor de intervenţie,
l Recepţia la terminarea lucrărilor şi eliberarea certificatului de performanţă energetică cu evidenţierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire,
l Recepţia finală după expirarea perioadei de graţie de
bună execuţie de 3 ani.
Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot
înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei
de care aparţine, însoţită de contractul de mandat semnat,
hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în
adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor,
lista proprietarilor din imobil.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei organizează controlul propriu, prin sondaj, al documentelor
elaborate în etapa de proiectare a lucrărilor de intervenţie.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, prin Institutul
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor, monitorizează performanţa energetică
a blocurilor de locuinţe şi constituie bănci de date specifice.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa, 04.03.2009

Peste jumătate dintre pensionarii din
România vor beneficia de medicamente
compensate cu 90%
Măsura se aplică începând cu 1 martie
2009, şi se adresează unui număr de peste 3
milioane de pensionari cu pensii de până la
600 de lei, pensionarii cu venituri de peste 600
lei putând beneficia în continuare de
compensarea de 50%.
Astfel, peste jumătate din pensionari vor
putea achiziţiona oricare dintre cele 650 de
medicamente aflate pe Sublista B la un nivel
de compensare de 90%. Anterior, medicamentele incluse în Sublista B erau compensate în procent de doar 50% din preţul de
referinţă, indiferent de veniturile realizate din
pensii. Potrivit Hotărârii Guvernului, compensarea de 90% va fi suportată în proporţie de
50% din Fondul Naţional Unic de Asigurări
Sociale de Sănătate, restul de 40% fiind
acoperit din bugetul Ministerului Sănătăţii.
Sublista B cuprinde 650 de medicamente
(216 denumiri comune internaţionale - DCI),
necesare în tratamentul hipertensiunii arteriale, afecţiunilor circulatorii, pentru scăderea
colesterolului, împotriva vertijurilor, tulburărilor
capacităţii mentale etc.
O clasificare a celor mai folosite medicamente compensate din Sublista B arată că pe
primul loc se situează Bilobilul, urmat de
Detralex, Prestarium, Tanakan, Nebilet, Preductal, Betaserc, Alpha D3, Miofilin, Crestor,
Sortis, Prestarium, Oxibral, Omnic Tocas, iar
diferenţa dintre suma achitată de pensionarii
cu venituri numai din pensii şi până la 600 lei
pe lună înainte de 1 martie şi după 1 martie
2009 este reprezentată în tabelul urmator:

Guvernul a adoptat în şedinţa din 4 martie o Ordonanţă
de Urgenţă privind creşterea eficienţei energetice, a anunţat ministrul Dezvoltării Regionale şi a Locuinţei, Vasile
Blaga, la briefingul de presă susţinut la Palatul Victoria.
Actul normativ stabileşte lucrările de intervenţie pentru
izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după
proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele
necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a
acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor
administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.
Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
şi, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare
climatizării locuinţei, atât pe perioada iernii cat si pe timp de
caniculă. Prin lucrările efectuate se vizează reducerea
consumului anual specific pentru încălzire - sub 100
kwh/mp, în condiţiile în care, consumul de energie este
cuprins în prezent între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.
Actul normativ adoptat de Guvern modifică actualul
mecanism de implementare a programelor şi proiectelor
individuale de izolare termică a blocurilor de locuinţe. Concret, noile reglementări vizează, în principal, reducerea
perioadei de implementare a proiectelor, sprijinirea financiară a familiilor în dificultate şi a asociaţiilor de proprietari
cu resurse insuficiente, asigurarea unor standarde
superioare de calitate a lucrărilor efectuate.
Un element de noutate îl reprezintă extinderea
programului la toate blocurile de locuinţe construite după
proiecte elaborate în perioada 1950-1990.
De asemenea, noul act normativ stabileşte că finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:
l În proporţie de 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în
limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în
bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei,
l În proporţie de 30% din fonduri aprobate anual cu
această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse
legal constituite,
l 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari
şi/sau din alte surse legal constituite.
Costurile de proiectare a lucrărilor de intervenţie vor fi
suportate integral din bugetele locale.
Ministrul Blaga a explicat că, prin excepţie, procentul de
20 care trebuie plătit de asociaţia de proprietari poate fi
plătit de primărie, prin decizii ale Consiliilor locale, care vor
stabili şi modul de recuperare ulterioară a banilor. De
asemenea, dacă una sau mai multe familii sunt în
imposibilitatea de a plăti, partea acestora poate fi plătită de
primărie, a mai precizat ministrul Dezvoltării.
Lucrările de intervenţie stabilite prin noile reglementări
sunt:
l Izolarea termică a pereţilor exteriori,

1. Medicament (denumire comercială)
2. Preţ de referinţă
3. Valoarea achitată înainte de 01.03. 2009(50%)
4. Valoarea achitată după 01.03.2009 (10%)
1

2

TANAKAN
BILOBIL
PREDUCTAL
NEBILET
OMNIC TOCAS
CRESTOR
SORTIS

18,11
19,14
43,66
55,50
70,20
88,34
103,37

3

4

9,06
9,57
21,83
27,75
35,10
44,17
51,69

1,81
1,91
4,37
5,55
7,02
8,83
10,34

Ministerul Sănătăţii, 01.03.2009

l În România, alegerile europarlamentare vor fi organizate pe 7 iunie l Cancelaria primului-ministru a fost desfiinţată l Banca
Naţională a României a stabilit, pentru luna martie, o rată a dobânzii de referinţă de 10,14% pe an l Toate datoriile restante în contul
subvenţiilor din 2008 vor fi plătite până la data de 15 martie 2009 l Preşedintele Traian Băsescu se va adresa Parlamentului, luni, 9
martie, începând cu ora 16:00 l Consumul de energie electrică în România a scăzut, în primele două luni din 2009, cu 9,6 la sută
faţă de perioada similară a anului trecut l Singura rafinărie din ţară având capital integral românesc, societatea "Steaua Română"
din Câmpina urmează să fie închisă l România a ocupat poziţia a treia între ţările Uniunii Europeane cu o inflaţie anuală de 6,8% în
luna ianuarie, comparativ cu o medie a spaţiului comunitar de 1,7% l În România s-a lansat un număr de telefon gratuit,
0.800.800.678, apelabil din toate reţelele de telefonie, în sprijinul victimelor traficului de persoane sau a potenţialelor victime l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 50 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin
H.G. nr. 144/2008 (M.O. nr. 63/03.02.2009)
l Ordinul nr. 406 al ministrului justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 65/03.02.2009)
l Ordinul nr. 17 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale pentru modificarea si completarea
anexei L "Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate
pentru activitatile din sectorul zootehnic, asa cum sunt
prevazute la lit. a), b) si d) din anexa nr. 3 la O.u.G nr.
123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice privind modul de acordare a
sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul
vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al
organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si
conditiile de eligibilitate (M.O. nr. 66/04.02.2009)
l Ordinul nr. 407 al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane (M.O. nr. 70/05.02.2009)
l Circulara nr. 5 a Băncii Naţionale a României privind
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nivelul ratei dobanzii de referinta a Băncii Naţionale a
României valabil in luna februarie 2009 (M.O. nr.
75/09.02.2009)
l Ordinul nr. 408/C al ministrului justitiei si libertatilor
cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane (M.O. nr. 79/11.02.2009)
l Ordinul nr. 30 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale privind delegarea competentei de
aprobare a solicitarilor de scoatere definitiva sau de
ocupare temporara a terenurilor din fondul forestier
care au suprafata mai mica de 1 ha conducatorilor
subunitatilor teritoriale de specialitate ale autoritatii
publice centrale care raspunde de silvicultura. (M.O.
nr. 87/13.02.2009)
l Ordinul nr. 90 al ministrului mediului privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile
nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finantare
a Programului de inlocuire sau completare a sistemelor
clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie
solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte
sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului,
apei si solului. (M.O. nr. 89/13.02.2009)
l Ordinul nr. 91 al ministrului mediului privind stabilirea perioadei de organizare a primei sesiuni de depu-

nere a cererilor de finantare pentru anul 2009 in cadrul
Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, instituit
prin O.u.G. nr. 59/2007. (M.O. nr. 89/13.02.2009)
l Ordinul nr. 89 al ministrului mediului pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare a
O.u.G. nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009
a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national. (M.O. nr. 90/16.02.2009)
l Ordinul nr. 77 al ministrului muncii, familiei si
protectiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei
pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate
pentru stimularea ocuparii fortei de munca pentru anul
2009. (M.O. nr. 95/17.02.2009)
l Ordinul nr. 161 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2009.
(M.O. nr. 95/17.02.2009)
l Ordinul nr. 25 al ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale pentru aprobarea Metodologiei de
stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul
al obligatiilor banesti pentru scoaterea definitiva sau
ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier
national. (M.O. nr. 100/19.02.2009)

Partidul Rusia Unită, majoritar în Parlament, al cărui lider
este premierul Vladimir Putin, a câştigat alegerile municipale
şi regionale desfăşurate în nouă regiuni ale Rusiei. Rusia
Unită controlează Parlamentul Naţional, care mai include trei
partide: Comunist, Partidul Liberal Democrat din Rusia, de
dreapta şi recent formatul Just Rusia, de stânga.

În alegerile regionale din Spania, în doua
provincii în care factorul etnic joac ă un rol
important (Galicia şi Ţara Bascilor), socialiştii
au pierdut Galicia în faţa conservatorilor care
au obtinut o majoritate clară în parlamentul
regional fără a câştiga decisiv Ţara Bascilor.

Potrivit agenţiei Kyodo News, care citează
surse anonime, împăratul Japoniei, Akihito, şi
soţia sa, împărăteasa Michiko ar putea să
efectueze în luna iulie o vizită la Pearl
Harbour, în timpul unei escale "neoficiale" la
Hawaii, în drumul spre Canada.

Conferinţa donatorilor pentru Gaza
Secretarul de stat american, Hillary Clinton, s-a aflat la
începutul săptămânii în Egipt în cadrul primei sale vizite în
Orientul Mijlociu de la preluarea mandatului. Doamna Clinton
a participa la o conferinţă internaţională a donatorilor pentru
reconstrucţie în Fâşia Gaza, unde a oferit un grant de 900 de
milioane de dolari din partea Statelor Unite, din care 330
pentru Gaza. Preşedintele Egiptului, Hosni
Mubarak, cel care a deschis conferinţa internaţională de la Sharm el
Sheikh afirmând că ţara
sa va continua să medieze conflictul din zonă,
a subliniat că încetarea
focului între Israel şi palestinieni este prioritară
şi a avertizat organizaţia
Hamas să nu considere
gestul donatorilor ca pe
o cucerire de război.
Conferinţa a avut loc
pe fondul unei reintensificări a tensiunii în Gaza,
de unde noi rachete au
fost lansate duminică
asupra sudului Israelului. Premierul israelian în exerciţiu
Ehud Olmert a ameninţat cu o ripostă "severă".
Aproape 4,5 miliarde dolari au fost colectate la Sharm el
Sheikh, potrivit ministrului egiptean de externe. Ministrul a
precizat că participanţii la reuniune au solicitat deschiderea
''completă şi necondiţionată" a tuturor punctelor de trecere a
frontierei între Fâşia Gaza şi Israel, pentru a permite livrarea
cantităţilor uriaşe de ciment şi oţel, necesare pentru
reconstruirea fâşiei după cele 22 de zile de bombardamente.
Uniunea Europeană a oferit 550 milioane dolari, statele
din Golf un pachet de 1,65 miliarde pe o durată de cinci ani.
Conferinţa, la care nu au participat nici Hamas, nici Israel,
s-a făcut ecoul poziţiilor ce au dominat alte întâlniri menite să
aducă un sfârşit celor 60 de ani de criză între palestinieni şi
Israel.

Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, a descris
închiderea frontierelor Gazei drept "intolerabilă" şi a cerut
Israelului să permită furnizarea de materiale necesare pentru
a reconstrui 14,000 locuinţe, 219 de fabrici şi 240 de şcoli
care au fost deteriorate sau distruse. Israelul a promis să
păstreze trecerile închise în cazul în care nu este convins că
livrările de materiale, de la ciment la tije de oţel nu intră pe
mâinile Hamas pentru a fi folosite la construcţia de rachete
sau de site-uri de lansare pentru militanţi. Mark Regev, un
purtător de cuvânt al prim-ministrului israelian, Ehud Olmert,
a declarat: "Noi cu siguranţă nu vrem să vedem bunăvoinţa
comunităţii internaţionale exploatată de către Hamas şi pusă
în slujba scopurilor extremiste ale Hamas. "Propunerea
guvernului palestinian al lui Mahmoud Abbas, preşedintele,
este o evaluare detaliată a costurilor de reconstrucţie din
Gaza, inclusiv planurile de a distribui mare parte din asistenţă
prin intermediul ONU şi alte agenţii".
Dar Autoritatea Palestiniană cu sediul la Ramallah,
Cisiordania, nu poate reconstrui Gaza, fără Hamas, care
deţine controlul teritoriului din iunie, 2007. Vorbind din Gaza,
un purtător de cuvânt Hamas a avertizat că orice încercări de
a "ocoli autorităţile palestiniene legitime din Fâşia Gaza este
o mişcare în direcţia greşită şi deliberat subminează
reconstrucţia ".
Delegaţii au urmărit debutul lui Hillary Clinton în Orientul
Mijlociu ca Secretar american de stat pentru a vedea dacă
administraţia Obama adoptă o atitudine mai dură faţă de
Israel. Dar insistenţa doamnei Clinton pe ideea ca finanţarea
SUA " să nu ajungă în mâini greşite" şi trimiterile vagi la
blocada punctelor de trecere din Gaza a lăsat pe mulţi
observatori şi participanţi să vadă că schimbarea politică este
mai redusă decât unii ar fi dorit. "Răspunsul nostru la criza de
astăzi din Gaza nu poate fi separat de eforturile mai largi de a
realiza o pace durabilă", a spus doamna Clinton.
Conferinţa de o zi a reunit numeroşi lideri, inclusiv
preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, şi Tony Blair, trimisul
Quartetului pentru Orientul Mijlociu.
Mai mult de 1,300 de palestinieni au fost ucişi în cele trei
săptămâni de ofensivă israeliană, care s-a încheiat la 18
ianuarie, şi a lăsat mare parte din Gaza în ruine, case, şcoli şi
alte infrastructuri distruse.

NATO }i China în r@zboiul din Afganistan

Imagina]ie, creativitate,
inovare
Douăzeci de proiecte sunt prezentate
la Bruxelles pentru a ilustra modul în care
Uniunea Europeană înţelege să promoveze creativitatea şi inovarea.
Jocuri video pe tema drepturilor omului, kit de învăţare a limbilor străine pentru
transportatorii rutieri, reînvierea tradiţiilor
culinare locale prin turism, utilizarea artei
ca vector de dezvoltare economică şi de
integrare socială... iată câteva exemple de
creativitate şi inovare în diverse domenii,
precum educaţia, cultura, cetăţenia,
integrarea socială şi dezvoltarea locală.
Răspunzând unor nevoi concrete,
aceste acţiuni finanţate din fonduri şi programe europene vizează toate categoriile
populaţiei, de la întreprinzători şi persoane
fizice până la victime ale excluziunii sociale
şi studenţi.
În acelaşi spirit, Comisia a lansat noua
platformă electronică EVE: acest spaţiu de
schimb interactiv şi multilingv va reuni
informaţiile referitoare la proiectele din
domeniul educaţiei şi culturii sprijinite de
Uniunea Europeană.
Anul 2009 a fost desemnat Anul european al creativităţii şi inovării. Pe lângă numeroasele activităţi şi evenimente care vor
fi organizate cu această ocazie, Uniunea
Europeană susţine o strategie pe termen
lung, care vizează promovarea unei
societăţi a cunoaşterii bazate pe învăţare
de-a lungul întregii vieţi, pentru a asigura
prosperitatea durabilă şi bunăstarea
cetăţenilor europeni.

plus de 17,000 trupe pentru a întării cei 56,000 de soldaţi aliaţi aflaţi deja acolo. Unii
oficiali au sugerat chiar că unele naţiuni implicate ar putea explora individual
deschidere unui nou traseu, prin Iran spre vestul Afganistanului.

NATO ar putea solicita Chinei să sprijine efortul de război în Afganistan,
incluzând aici deschiderea unei rute de aprovizionare pentru forţele aliate, a spus,
sub protecţia anonimatului având în vedere sensibilitatea problemei, un oficial al
Alianţei. Subiectul este încă în curs de examinare şi nici o decizie nu a fost luată cu
privire la o posibilă abordare a Beijingului. El a vorbit înainte de reuniunea NATO la
nivel de miniştrii de externe de joi, 5 martie, de la Bruxelles, care o va include şi pe
Hillary Rodham Clinton, în primul ei drum european ca Secretar de stat american.
China are graniţă comună cu Afganistanul de 76 de kilometrii, de-a lungul
coridorului Wakhan, o fâşie îngustă a teritoriului afgan ce separă Pakistanul şi
Tadjikistanul. Rută a caravanelor veche de 2,000 de ani, acest traseu, o dată folosit
de către Marco Polo, este acum un drum pustiu care traversează o parte din cele
mai muntoase regiuni din lume.
Până în prezent, China, care se confruntă cu probleme puse de militanţi islamici
în regiunile sale din Vest, a adoptat în general o poziţie de susţinere a guvernului
afgan şi a războiului condus de SUA dar s-a ferit de o implicare directă în conflict.
Întâlnirea de la Bruxelles are loc în contextul eforturilor diplomatice care se
depun în vederea asigurării unor rute logistice alternative spre Afganistan, în
condiţiile în care ruta prin Pakistan este ţinta atacurilor tot mai frecvente ale rebelilor.
Rusia şi alte câteva state din Asia Centrală, care sunt şi ele preocupate de
progresul războiului în Afganistan, au permis Statelor Unite, Germaniei şi altor
câteva state membre NATO să transporte echipamente neletale pe calea ferată la
frontierele din Afganistan, facilitând uşurarea problemelor de aprovizionare cu care
se confruntă Alianţa. Dar NATO a continuat să caute mai multe căi de a ajunge în
Afganistan, mai ales după ce Preşedintele Barack Obama a anunţat trimiterea unui

l Japonia, cel mai mare importator de porumb din lume, a cumpărat în ianuarie cel puţin 5.000 tone de porumb pentru uz alimentar
din România l O nouă reuniune la vârf UE-SUA va avea loc la 5 aprilie la Praga l Duminică s-a încheiat în Thailanda, a 14-a reuniune
a liderilor ASEAN l Hillary Clinton va avea în 6 martie, la Geneva, o întâlnire cu omologul rus Serghei Lavrov l NATO ar putea lua în
calcul o reducere a forţelor sale din Kosovo, la zece ani după intervenţia sa militară împotriva Serbiei l

Lucy, cea mai renumit@ fosil@ a str@mo}ului uman, a ajuns în 3-D
O echipă de la Universitatea din Texas în colaborare cu guvernul etiopian, a finalizat prima tomografie
de înaltă rezoluţie sau scanare CT a unui strămoş al
omului - Lucy, care a trăit în urmă cu 3.2 milioane de ani
şi de la care poate vom afla cum au coborât din pom
strămoşii noştri. Lucy virtuală s-ar putea dovedi
nepreţuită pentru oamenii de ştiinţă oferindu-le prima
imagine din interiorul oaselor fosilizate. Scanarea
dezvăluie detalii microscopice al structurii interne ale
oaselor şi dinţilor, care oferă indicii despre cum s-a
deplasat şi a mâncat strămoşii noştrii.
"Aceste scanări ne asigură că generaţiile viitoare
sunt familiarizate cu Lucy", a spus Jara Mariam,
director general al Autorităţii pentru Cercetare şi
conservarea patrimoniului cultural din Etiopia, "şi se va
cunoaşte contribuţia Etiopiei la studiul evoluţiei
umane." şi ”O virtuală Lucy va fi capabilă să viziteze

fiecare sală de clasă de pe planetă."
Mai multe versiuni virtuale vor fi la dispoziţia publicului, potrivit lui Ioan Kappelman, paleoanthropologist
de la Universitatea din Texas. Un site web cu o
versiune de bază va permite studenţilor să se uite la
Lucy şi să compare scheletul ei cu cele ale oamenilor
moderni iar cercetătorii vor avea posibilitatea de a
accesa fişiere de înaltă rezoluţie.
Oasele lui Lucy, descoperite în Etiopia în 1974,
reprezintă cea mai completă rămăşiţă a oricărui
strămoş uman adult, care a mers pe două picioare.
Lucy pre-digitală a clarificat deja probleme-cheie în
studiul evoluţiei umane. Examinările anterioare au
relevat faptul că strămoşii noştri au început mersul pe
două picioare înainte de a fi dezvoltat un creier mare.
Dar de multe întrebări rămân.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

faianţă, laminate, recondiţionări
parchet, instalaţii electrice, experienţă în străinătate, calitate
şi seriozitate. Tel. 0724-786152.
Execut amenajări interioare
gresie, faianţă, rigips, laminate,
zugrăveli. Avantajos. Tel. 0730486677.

Imobiliare

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând urgent mobilă sufragerie, televizor color şi un cărucior
pt. bebe. Preţuri neg. Tel. 0749486188, 0355-802548.
Vând urgent filtru de cafea
cu expresso Siemens în stare
foarte bună. Preţ 90 lei. Tel.
0355-807491, 0770-515588.
Vând ţuică de prune din
producţie proprie în cantităţi
mari 10 lei/l. Tel. 0746-936971.
Colţar mare care se face pat
şi fotoliu 250 € şi o canapea 2
locuri albastră 100 €. Tel. 0741295118.
Vând subwoofer de apartament, 400 W, 2 difuzoare de 15
ţoli, 400 lei. Tel. 0722-619119.
Vând urgent scaun pentru
birou în stare foarte bună, pe
culoare neagră. Tel. 0355807491, 0770-515588.
Vând urgent tv alb-negru
Sirius cu diagonala de 51 cm şi
tv alb-negru Diamant 252 cu
diagonala de 61 cm, ambele în
stare f. bună. Rog seriozitate.
Tel. 0355-807491, 0770515588 orele 8-24.
Vând hidrofor nou nouţ, 350
lei. Tel. 0755-615558.
Vând abrig 300 lei, necesită
motor şi cuţite. Tel. 0755615558.
Vând congelator 5 sertare,
250 lei şi unitate PC4, 40 G, 512
MB, 450 lei. Tel. 0732-915594.
Vând pătuţ cu saltea pentru
copii, 250 lei. Tel. 0766-709981.
Vând mobilă second hand
din Germania.Tel. 0255-236434
Vând urgent cd player cu
căşti, merge pe baterii şi tastatură + mouse în stare foarte
bună. Tel. 0355-807491, 0770515588.

Auto-Moto-Velo
Vând buldo-excavator cu 4
cupe nemţesc, în stare perfectă
250 mil. neg. Tel. 0755-615558.
Vând Peugeot Boxer 1996,
verificare 2010, acte la zi, în
stare bună de funcţionare. Tel.
0755-615558.
Vând Dacia 1310, anul
1999, 1.500 €.Tel.0741-132826
Vând Skoda Octavia 140
CP, cumpărată nouă sept. 2005,
înmatriculată, unic proprietar,
12.000 €. Tel. 0745-618214.
Vând Mecedes ‘96 combi,
motor 1,8 benzină, climă, geam,
oglindă electrică, cauciucuri noi.
Preţ 2.500 €. Tel. 0741-509755.
Vând buz Ford Tranzit ‘86
diesel 1,8 înmatriculat, taxe la
zi, 1.000 €. Tel. 0741-509755.

Vând VW Passat ‘92 combi,
motor 1,8 benzină, climă, impecabil, recent adus, taxă mică,
preţ 1.300. Tel. 0741-509755.
Vând Ford Sierra an 1993,
moto 1,6i, benzină, intrată în
ţară 7 decembrie, euro2, taxă
mică, preţ 1.000 €. Tel. 0741509755.
Vând Mercedes C180, an
‘96, motor benzină 1,8i, combi,
impecabil ă, preţ 2.500 €
impecabilă. Tel. 0741-509755.
Vând urgent redresor pentru
încărcat bateria de maşină, de
la 12 la 18 V reglabil. Rog seriozitate. Tel. 0355-807491, 0770515588 orele 8-24.
Vând urgent Dacia 1410.
Tel. 0355-809615.
Vând dubă de marfă cu 3
locuri, Peugeot Boxer, 2.500 €,
stare bună, verificare 2010. Tel.
0755-615558.
Vând tractor U650 stare perfectă, 90 mil. Tel. 0755-615558.
Vând Audi A6 înmatriculat,
toate extrasele, an fabricaţie
1997, model 1998. Preţ 8.000 €.
Tel. 0255-236434.
Vând mobra Piagio Vespa
1986, stare bună. Preţ rezonabil. Tel. 0745-453297.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Experienţ ă contabilitate,
gestiune, transport şi distribuţie,
permis B. Tel. 0742-534835.
Tăietor banzic şi culis cu
experienţă domeniu textileîmbrăcăminte, caut de lucru în
Reşiţa. Tel. 0720-528823.
Transport de marfă intern şi
internaţional cu Mercedes Benz
Sprinter. Preţ 1,2 lei/km. Tel.
0745-274929.
Particular spăl la domiciliu
interioare auto şi canapele,
colţare, experienţă străinătate 6
ani. Tel. 0741-295118.
Sfideaz ă cineva regulile
crizei şi angajează conducător
auto cat. B pentru distribuţie?
Tel. 0742-534835.
Caut loc de muncă în Reşiţa
în domeniul curierat. Tel. 0740308484.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Închiriez limuzină decapotabilă de epocă 1948 pt. nunţi,
ocazii, www.dekaraso.ro Tel.
0770-495824, 0742-773016.
Sonorizez următoarele evenimente la preţuri avantajoase:
nunţi, botezuri, petreceri de
firmă, etc. Tel. 0770-479506,
0721-606034.
Execut tencuieli, zugrăveli
interioare şi exterioare, gresie,

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
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Vând urgent apartament 2
camere, zona Intim, comfort 1,
etaj 2, preţ 16.000 €. Tel. 0756361665.
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 1, preţ negociabil.
Tel. 0722-545196.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
gresie, faianţ ă , termopane,
centrală. Tel. 0723-894929.
Ofer spre închiriere apartament cu o cameră: termopane,
centrală pe gaz, mobilat. Preţ
negociabil. Tel. 0769-235390.
Persoană fizică, vând sau
schimb apartament 2 camere,
confort 1, complet renovat, parter înalt cu posibilităţi de privatizare, zona Renk. Rog fără
agenţii imobiliare. Tel. 0355719889.
Vând casă în Gherteniş. Tel.
0740-777177.
Vând în Bocşa Vasiovei
3.000 mp grădină la 200 m de
DN 59. Tel. 0745-618214.
Vând casă în Bistriţa la 11
km de Severin, 2.000 mp teren,
apă, termopane, uşă metal.
garduri. Tel. 0755-615558.
Proprietar vând 3.000 mp
teren intravilan în Reşiţa pe
Calea Timişorii. Preţ 17 €/mp.
Tel. 0766-531503.
Cumpăr garsonieră în bloc
de apartamente, în Micro I, Luncă sau Moroasa. Ofer maxim
16.000 €. Tel. 0740-014117.
Vând apartament confort 1,
decomandat, neîmbunătăţit, 3
camere, 2 băi, 2 balcoane, în
Reşiţa, Micro 3. Preţ 42.000 €
negociabil. Tel. 0769-372888.
Vând apartament 3 camere
în Luncă, conf. I, decomandat,
centrală termică, 2 băi, boxă,
îmbunătăţiri, utilat şi mobilat
modern. Tel. 0742-894272,
0356-112671.
Paticular vând urgent o
garsonieră pe Tineretului 5, cu
dotări, termopan şi uţă metalică.
Tel. 0255-230333, 0747617306 şi 0355-801355.
Vând apartament 4 camere
în Govândari, modificat şi complet mobilat, et. 1/4, preţ 90.000
€. Tel. 0747-130405.
Particular vând garsonieră
în Reşiţa pe Tineretului 5, pusă
la punct. Tel. 0355-801355 şi
0747-617306 şi cu foto pe
mess: ciapsat@yahoo.com
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri. Tel. 0748-119443.

Nume
Adresa

Anunturi
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Vând 2 ha teren pe Valea
Ţerovei, preţ negociabil. Tel.
0766-709981.
Vând apartament cu 2 camere, cu îmbun ătăţiri. Tel.
0748-119443.
Dau spre închiriere apartament cu o cameră, convector,
boiler electric, 100 €. Tel. 0761358378.
Schimb apartament 3 camere, confort 1, semi-decomandat
cu îmbunătăţiri, cu garsonieră +
diferenţă. Tel. 0749-486188,
0355-802548.
Vând pădure, zona Văliug, 3
hectare. Tel. 0749-486188,
0355-802548.
Vând teren agricol în comuna Târnova. Tel. 0727-869557.
Vând în Gătaia casă 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 Reşiţa, cu 2 camere.
Tel.0256-410590, 0747-832171
Vând în Gătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171 sau
0256-410590.
Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
cămară, garaj, pivniţă, et. 1 din
4, în Reşiţa. Tel. 0770-751533.
Cumpăr în Reşiţa apartament 2 camere, et. 1, confort 1,
cu centrală în Micro 1, blocurile
1, 3, 5, 7, 9 sau Aleea Liliacului
sau Narciselor. Tel. 0747832171 sau 0256-410590.
Persoană fizică, vând cămin
cu 2 camere cu îmbunătăţiri,
ocupabil imediat. Preţ. 13.000
€. Tel. 0770-746033 sau 0728213320.
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, zonă centrală, bun de
privatizat. Total îmbunătăţit.
Preţ. 42.000 € negociabil. Tel.
0770-746033, 0728-213320.

Vând casă în Bocşa Română, preţ negociabil. Tel. 0746287931.
Vând apartament la casă
sau casă pe Castanilor 68. Tel.
0255-213951, 0730-591790.
Vând apartament 2 camere,
mobilat, modernizat, accept
variante. Preţ 25.900 € neg. Tel.
0748-118080, 0770-446225.
Închiriez garsoniere, Govândari, mobilate, utilate. Tel. 0770446225.
Cumpăr spaţiu în Reşiţa cu
vad comercial, centru, aprox. 50
mp. Tel. 0770-446225.

Matrimoniale
Domn, atrăgător, doresc să
cunosc doamnă discretă
indiferent de vârstă. Tel. 0731492123.
Tânără, discretă şi sexy
aştept telefonul tău la 0726558461.

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

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

ANUNŢ
“Subscrisa S.C. SEMAG S.A., cu sediul în Topleţ, str. Fabricii,
nr. 71, jud. Caraş-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
S.P.R.L., cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. CaraşSeverin, nr. înregistrare U.N.P.I.R. RSP 0227/2006, vă facem
cunoscut faptul că în data de 27.03.2009, ora 11 va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Reşiţa, str. Horea, Bl. A2, parter,
jud. Caraş-Severin licitaţie publică cu strigare privind vânzarea în
bloc a patrimoniului debitoarei (licitaţia a III-a) compus din:
1. Construcţii industriale;
2. Teren în suprafaţa totală de 66.468 mp;
3. Fier vechi rezultat din casări, aproximativ 140 tone;
4. Produsele finite;
5. Materii prime;
6. Alte materiale consumabile;
Preţul de pornire al licitaţiei este de 3.886.467 lei respectiv
50% din valoarea de evaluare (licitaţia a III-a).
Facem menţiunea că preţurile nu conţin T.V.A.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar la valoarea de 500 lei, până în data de 26. 03.2009, ora 12.
Înscrierea la licitaţie se face până în data de 26.03.2009, ora 12
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-212940
sau la sediul lichidatorului judiciar”.

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Martie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând cantină restaurant în suprafaţa
de 2800 mp situat în Reşiţa. Preţ
700.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat et 2/4, 2 băi, 2 balcoane, dotat cu
centrală termică si termopane, modificat
după proiect, parţial mobilat, situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Preţ
46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vilă, Reşiţa, Calea Timişoarei
în suprafaţa construită de 1.536 mp,p+3,
compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloane, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încălzire cu combustibil solid şi gaz, teren
1.300 mp. Preţ 500.000 €. Tel. 221529.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:
25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
23 feb. 09
24 feb. 09
25 feb. 09
26 feb. 09
27 feb. 09
2 mar. 09
3 mar. 09
4 mar. 09

Lei noi
105,7750
106,4935
102,3942
102,1105
102,7832
104,1459
101,1361
100,3469

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22

USD

19 Ianuarie - 18 Februarie 2009

EURO

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

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

Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră, Micro 4, et.3/4,30mp,
mobilată, preţ 18.000 €, cod anunţ 00367.
Vând 2 camere cămin, Constructorilor,
27 mp, preţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17.500 € neg. cod anunţ
00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 12.200 € negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată şi mobilată, preţ
25.000 €, cod anunţ 00368.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000
€, cod anunţ 00218
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătăţită, preţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.
Vând garsonieră, B-dul Revoluţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele laminate, termopane, preţ 22.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.
Vând gars. Mociur, et. 1/4, 37,57 mp,
îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
semidecomandat, zona Micro 1, etaj P/4,
termopane, încălzire de la Prescom, pe
orizontală, termopane, izolat exterior, preţ
35.000 € negociabil, cod anunţ 00410.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbunătăţit, termopane, centrală termică,
uşi interioare schimbate, preţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.
Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Luncă, etaj 1/4,
îmbunătăţit, bucătărie mobilată, centrală
termică, uşi interioare schimbate, preţ
30.000 €, cod anunţ 00366.
Vând apartament 2 camere, 55 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, îmbunătăţit, termopane,
centrală, uşi interioare schimbate, preţ
33.000 €, cod anunţ 00364
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ 35.000
€, cod anunţ 00293.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govândari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 36.500
€, cod anunţ 00294.
Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbunătăţit, decomandat, zona Govândari, etaj 2/4, îmbunătăţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ
28.000 €, cod anunţ 00298.
Vând apartament 2 camere, 65 mp,
confort 1, decomandat, zona Govândari,
etaj 4/4, îmbunătăţit, preţ 43.000 €, cod
anunţ 00332.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri,
preţ 37.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, centrala,
preţ 29.000 € negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, bucătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, uşă lemn,
preţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,
decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet,
preţ 60.000 € negociabil, cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,
confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termopane, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet
de fag, fără îmbunătăţiri, preţ 38.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 95 mp,
et. 1/10, recent renovat, preţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00319.
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, centrală termică, uşă metalică,
preţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, centrală termică, bloc de cărămidă, parchet,
preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.
2, semidecomandat, et. 3/4, centrală termică, preţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, centrală termică, 2 băi, 2 balcoane,
uşă metalică, termopane, preţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 78 mp,
et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă,
u ş ă metalică, termopane, bucătărie
complet mobilată şi utilată preţ 80.000 €
negociabil, cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală
termică, gresie, faianţă, podele laminate,
preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, confort 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
confort 1, semidecomandat, 82 mp+ boxă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
uşă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, preţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, centrală, 2 balcoane
închise, mobilat, tavane false, preţ 49.000
€ negociabil, cod anunţ 00165
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând apartament 4 camere, parter,
Gara Sud, pretabil privatizare, u ş ă
metalica, uşi interioare schimbate, izolat,
termopane, centrala, pre ţ 65.000 €
negociabil, cod anunţ 00052.
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PRISMA SPORT

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa18-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dinamo Bucuresti
Unirea Urziceni
FC Timisoara*
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Steaua Bucuresti
U. Craiova
FC Arges
Otelul Galati
FC Vaslui
FC Brasov
Farul Constanta
Gloria Bistrita
Pandurii Tg. Jiu
Politehnica Iasi
Gaz Metan Medias
CS Otopeni
Gloria Buzau

M
M V
VV
M
18 12
18 11
18 11
18 9
18 9
18 7
18 7
18 8
18 7
18 7
18 5
18 6
18 6
18 5
18 5
18 4
18 2
18 0

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

TENIS - CUPA DAVIS - ROM#NIA - RUSIA

E
MM
EE III GG
G
M
2 4
28
2 5
28
5 2
34
5 4
25
4 5
25
9 2
25
7 4
23
3 7
25
5 6
25
5 6
20
9 4
14
4 8
16
3 9
18
6 7
17
4 9
14
3 11
19
3 13
14
3 15
6

GP
GP
GP
13
14
21
13
18
14
17
23
21
17
13
24
20
25
25
34
32
32

PP
P
38p
35p
32p
32p
31p
30p
28p
27p
26p
26p
24p
22p
21p
21p
19p
15p
9p
3p

Etapa urmatoare (19/34) 06.03. - 08.03.2009: Vineri 06.03: FC
Vaslui - Poli Iasi (ora 19:00); Rapid - Farul Constanta (ora 20:45,
Antena 1); Sambata 07.03.: Medias - Dinamo (ora 15:30); CS Otopeni
- Otelul Galati (ora 17:00, netelevizat); Buzau - CFR Cluj (ora 18:00); U
Craiova - Bistrita (ora 20:30); Duminica 08.03.: FC Brasov - Steaua
(ora 15:30) ; FC Arges - Unirea Urziceni (ora 18:00); Pandurii Tg. Jiu FC Timisoara (ora 20:30). Meciurile sunt televizate pe GSP TV .

Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ruxandra Dragomir, a declarat, luni, ca echipa de Cupa Davis a Rusiei a ajuns in
Romania, iar in cursul acelei zile a efectuat primul antrenament din
sala Transilvania, de la Sibiu. "Lucrurile sunt in ordine si vom avea
o organizare buna. Acum mai ramane sa speram ca Romania va
castiga acest meci. Jucatorii nostri se antreneaza de cateva zile
pentru a se obisnui cu suprafata de joc. De asemenea, jucatorii
rusi au ajuns duminica noaptea pe aeroportul Otopeni, iar de luni
dupa-amiaza s-au antrenat in sala de la Sibiu", a spus Ruxandra
Dragomir.
Presedintele FR Tenis a precizat ca sistemul hawkeye, comandat de rusi pentru partida cu Romania, a fost deja adus la Sibiu,
urmand sa fie instalat de catre specialisti in cursul acestei zile:
"Sistemul hawkeye se afla deja la Sibiu, iar, astazi, o echipa de
specialisti va veni sa monteze acest sistem comandat de rusi".
Echipa de Cupa Davis a Romaniei va intalni Rusia, in primul tur
al Grupei Mondiale, meciul urmand sa aiba loc in Sala Transilvania
din Siubiu, in perioada 6-8 martie.
Romania ii va alinia pe Victor Hanescu (numarul 37 ATP),
Victor Crivoi (numarul 127 ATP), Adrian Cruciat (numarul 174 ATP)
si Horia Tecau (numarul 1292 ATP). Andrei Pavel va debuta cu
aceasta ocazie in postura de capitan-nejucator.
Echipa de Cupa Davis a Rusiei pentru intalnirea de la Sibiu, cu
Romania, va fi formata din jucatorii Marat Safin (numarul 25 ATP),
Dimitri Tursunov (numarul 28 ATP), Mihail Iujnai (numarul 61 ATP)
si Teimuraz Gabasvili (numarul 77 ATP).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa16-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
UCM Resita
Dinamo Baumit Bucuresti
Stiinta Municipal Bacau
Steaua MFA Bucuresti
HC Odorhei
Univ. Bucovina Suceava
Universitatea Cluj
Energia Pandurii Tg. Jiu
Univ HCM Poli Timisoara
CSM Medgidia
HC Minaur Baia Mare
CS H & V Pitesti
CSM D & C Oradea

M
M
M
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

VVV EEE III
13 0 3
12 1 3
10 2 4
11 0
5
9
2 5
9
1 6
7
2 7
6
2 8
5
3 8
6
1 9
5
3 8
6
1 9
1
2 13
2
0 14

G
M
GG
MM
443
486
483
468
507
430
462
461
419
408
413
400
405
438

GP
GP
GP
380
417
465
449
446
431
436
497
424
421
426
438
471
522

P
PP
26p
25p
22p
22p
20p
19p
16p
14p
13p
13p
13p
13p
4p
4p

Etapa urmatoare (18/26), 07.03.2009: Univ. Bucovina Suceava Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Stiinta Mun. Dedeman Bacau Universitatea Politehnica Izometal Timisoara; Dinamo Baumit
Bucuresti - Steaua MFA Bucuresti; UCM Resita - CSM Medgidia;
CSM D&C Oradea - HC Odorhei; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare Universitatea Transilvania Cluj; CS H&V Pitesti - HCM Constanta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
06 - 07 mar:
06 - 08 mar:
06 - 08 mar:
06 - 08 mar:

SCHI ALPIN - Coborare, Super G, m, Norvegia;
MOTORSPORT - WTCC, Etapele 1,2 - Brazilia;
TENIS - Cupa Davis; Runda 1;
ATLETISM - European Indoor Championships, IT

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Cupa Davis, Romania - Rusia, Turul 1, meciurile de simplu
Vineri TVR 1 ora 12:00
ATLETISM: Campionatul European in sala, Italia, Turin
Vinri TVR 2 ora 16:45
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Dinamo - Steaua
Sambata Sport.ro ora 19:00
MOTORSPORT: CM de Turisme, Etapele 1,2 - Brazilia
Duminica Eurosport ora 20:45
HOCHEI: Liga Nationala: HC Csikszereda - Steaua
Duminica Sport Klub ora 22:00
CICLISM: Cursa Paris - Nisa, Ziua 1
Luni Eurosport ora 15:45
FOTBAL: Liga Campionilor, optimi retur, Liverpool - Real Madrid
Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor, optimi retur, M. United - Inter Milano
Miercuri ProTV ora 21:45

Joi/5 Martie

Vineri/6 Martie

Timişoara

+16ºC
+8ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 9 Martie

HANDBAL
Radu Voina a stabilit lotul de 16 jucatoare pentru turneul
din Danemarca. Selectionerul nationalei feminine de handbal a
Romaniei, Radu Voina, a stabilit lotul care va face deplasarea in
Danemarca Lotul Romaniei pentru turneul din Danemarca: Paula
Ungureanu, Florentina Grecu Stanciu - portari; Valentina Elisei
Ardean, Iulia Puscasu, Adina Meirosu Fiera, Daniela Crap,
Cristina Neagu, Narcisa Lecusanu, Ada Moldovan, Melinda
Geiger, Carmen Amariei, Oana Soit (incerta), Ramona Mier, Elena
Avadanii, Oana Manea si Florina Barsan.
Din cele 16 jucatoare pe care Radu Voina le are la dispozitie,
singura care nu era pe lista initiala a lotului A este Iulia Puscasu, ea
fiind chemata de Mariana Tarca la lotul B.
Nationala feminina de handbal a plecat marti spre Danemarca,
unde va sustine trei partide amicale.
Programul selectionatei tricolore: 4.03 - Danemarca-Romania,
ora 21:55 (Horsens); 5.03 - Danemarca-Romania (Odense); 6.03 Romania-Muntenegru, ora 11:00 (Ringsted). Dupa aceste trei
amicale, elevele lui Radu Voina vor merge in Germania pentru o
"dubla" cu seletionata acestei tari: 7.03 - Germania-Romania, ora
17:00 (Neckarsulm); 8.03 - Germania-Romania, ora 15:30
(Tubingen). Selectionerul Radu Voina a programat aceste meciuri
amicale in vederea pregatirii play-off-ului de calificare la CM 2009,
pe care nationala Romaniei il va disputa in compania Belarusului
(6/7 iunie si 13 iunie).
Oltchim pierde dramatic la Ljubljana. Infrangere pentru
Oltchim in deplasarea de la Ljubliana cu formatia locala Krim, scor
35-34 (17-15), campioana Romaniei fiind invinsa in ultimele minute de reusitele Andreei Lekic din aruncari de la 7 metri. In urmatorul
meci Oltchim primeste pe teren propriu replica lui Buducnost
Podgorica, meciul fiind programat pe 15 martie.

Sâmb@t@/7 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +15ºC
+8ºC

+11ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +14ºC
+5ºC

+11ºC
+9ºC

Marţi, 10 Martie

+14ºC
+5ºC

+13ºC
+7ºC

Miercuri, 11 Martie

+9ºC
+5ºC

B OX
Jo Jo Dan va boxa pe 13
martie cu mexicanul Cesar
Soriano. Oficialii clubului canadian au anuntat meciurile ce vor
avea loc in cadrul galei "Superstition", programata vineri, 13
martie, la Bell Centre din Montreal, si in care principalul eveniment este partida dintre campionul mondial la box profesionist,
versiunea IBF, Lucian Bute, si
columbianul Fulgencio Zuniga.
Lucian Bute isi va pune in joc
pentru a treia oara centura mondiala la categoria supermijlocie.
Astfel, pugilistul Ion Ionut, campion WBC Continental Americas si NABA (North American
Boxing Association) la categoria
super-usoara, il va intalni pe
mexicanul Cesar Soriano (1922-0), intr-un meci programat
pe parcursul a opt runde.
Ion Ionut are un palmares de
23 de victorii la profesionisti,
dintre care 13 prin KO.

Duminic@/8 Martie

Timişoara
Caransebeş

+15ºC
+6ºC

RUGBY
Romania a pierdut in fata
Rusiei. Pentru a doua oara
consecutiv in Cupa Europeana
a Natiunilor, echipa Romaniei a
pierdut intalnirea cu Rusia de
pe teren propriu, 'stejarii' incasand astfel prima infrangere in
actuala editie dupa victoriile cu
Spania si Germania. Rusii s-au
impus in meciul desfasurat pe
stadionul Arcul de Triumf din
Bucuresti, scor 28-19 (15-0),
dupa ce au dominat autoritar
jocul in primele 50 de minute.
Rusia obtine astfel a treia
victorie consecutiva in actuala
editie a Cupei Europene a Natiunilor urcand pe prima pozitie in
clasament cu punctaj maxim.
Pentru Romania urmeaza
deplasarea dificila de la Tbilisi
cu Georgia unde, pe langa miza
competiei continentale si perspectiva calificarii la Cupa Mondiala din 2011, cele doua echipe
se vor duela si pentru traditionala cupa 'Antim Ivireanul'.
Clasamentul Cupei Europene a Natiunilor:
3 3 0 0 88-48 9 p
1. Rusia
2. Romania 3 2 0 1 60-38 7p
3. Portugalia 3 1 1 1 78-44 6p
4. Georgia 2 1 1 0 58-25 5p
3 1 0 2 47-72 5p
5. Spania
6. Germania 4 0 0 4 22-126 3p

Timişoara
Caransebeş

+8ºC
+4ºC

Reşiţa

Caransebeş

+6ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +6ºC
+3ºC

Oraviţa +10ºC
+4 º C

+7ºC
+5ºC

Joi, 12 Martie

Vineri, 13 Martie

+7ºC
+1ºC

+6ºC
+2ºC

Sâmbătă, 14 Martie

Duminică, 15 Martie

Reşiţa

+8ºC/+3ºC

+4ºC/+1ºC

+11ºC/+2ºC

+10ºC/+6ºC

+13ºC/+7ºC

+15ºC/+3ºC

+6ºC/-4ºC

Timişoara

+8ºC/+4ºC

+5ºC/0ºC

+11ºC/+2ºC

+11ºC/+6ºC

+14ºC/+7ºC

+16ºC/+3ºC

+6ºC/-4ºC
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